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Indledning
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Hvorfor denne visionsplan?
I Skibby menighedsråd har vi drøftet dette spørgsmål og er nået frem til, at
visioner for Skibby Kirke er lige så vigtig, som det er, at kaptajnen på skibet
har en kurs at sejle efter.
Det overordnede mål med visionsplanen er, at vi som medlemmer af Skibby
Menighedsråd i højere grad kan byde gode vilkår for den kristne menigheds
liv og vækst. Kirken skal have en mere central placering i bylivet i
almindelighed og i menigheden i særdeleshed.
Dette skabes gennem flere aktiviteter i kirken og i kirkeligt regi. Denne
udvikling skal ske gennem et samspil mellem menighedsrådet og
menigheden, men også i samspil med skoler, sports- og kulturforeninger,
børnehaver etc.
Når vi taler om menigheden, har vi inddelt denne i fire såkaldte
menighedstyper – inspireret af Sociolog Steen Marqvard Rasmussen. Dette
har vi gjort i vores forsøg på, at være folkekirke for hele menigheden.

Menighedstyper
Kirken er et samlingspunkt og skal være der, når der er brug for den. Kirken
benyttes hovedsagligt af de ældre kirkegængere ved højmesser og lignende
kirkelige handlinger, hvorimod den yngre del af menigheden hovedsagligt
benytter kirken i forbindelse med begivenheder som barnedåb,
konfirmationer, vielser og begravelser.
Fire menighedstyper:

Den nære menighed – kernemenigheden, som kommer jævnligt i kirken. Den
er fortrolig med kristendommen og gudstjenestens liturgi og føler sig
hjemme i kirken.

Den fjerne menighed kommer groft sagt i kirke til de fire overgangsritualer i
livet – dåb, konfirmation, vielse og begravelse og måske juleaften. Kaldet
kulturkristendom – hvor kirken og kristendommen kaldes frem i bestemte
situationer.

En søgende menighed er folk med en generel åbenhed og søgen i forhold til
religiøsitet, livstydning og spiritualitet. En stor del af denne gruppe kommer
ikke i kirken, selv om de føler sig kristne, fordi de føler sig fremmede over for
ritualerne eller den kultur der er i kernemenigheden.

Side 3

www.skibbykirke.dk

Omsorgsmenigheden indeholder folk, som lægger vægt på de
menneskelige og sociale netværk omkring kirken. Derfor går de særligt op i
kirkens sociale arbejde enten som frivillige eller som brugere.
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Vi ved i Skibby Menighedsråd, at vi ikke kan komme alle forventninger fra de
nævnte grupper i møde, men vi vil tage stilling til alle ønsker, der bliver
fremsat. De fleste ønsker vil blive imødekommet.
I menighedsrådet er vi enige om, at vores ledelsesstil tager sit afsæt i
mangfoldighed.

Ledelse
Mangfoldighedsledelse bygger på den målsætning, at folkekirkens opgave er
at udvikle en bred vifte af aktiviteter, som modsvarer de relevante
mangfoldige ønsker til kirken, som kommer fra menigheden eller sagt med
andre ord – der er nogle forventninger til os – fra menigheden – som vi skal
afdække og afdække relevansen af - i et kirkeligt perspektiv og herefter
forsøge at indfri. Som nævnt kan ikke alle ønsker indfries, enten fordi der
ikke er de nødvendige resurser eller fordi vi vurderer det strider mod vores
opfattelse af, hvad der er kirkens opgaver.
I denne visionsplan kommer vi med nogle bud på, hvad vi ser som relevante
kirkelige aktiviteter i sognet, visioner for Skibby menighed og dermed
menighedsrådet.
Visioner er ikke statiske men forandres i takt med fremsatte ønsker og
forventninger i menigheden.
Visioner en løbende proces
Der er hele tiden ting, der kan og skal ændres i forhold til igangværende
aktiviteter, da det øvrige samfund er i konstant forandring - og vi som kirke i
Skibby hele tiden høster erfaringer med de igangværende aktiviteter.
Samtidig er vi underlagt overordnede juridiske og økonomiske forhold, der
spiller ind på vores kirkelige arbejde. Yderligere er det sådan, at vi i vores
virke som menighedsråd – forhåbentlig - inspirer hinanden og bliver
inspireret af sognets menighed til nye idéer, der kan skabe et godt
menigheds liv.
Alting har sin tid, men vi skal hele tiden betragte visioner, som noget vi
bygger til - noget vi forlænger med. Det er ikke sådan, at vi i
Menighedsrådet forstår visioner og nytænkning som noget, der skal erstatte
andet i forståelsen som – ”enten eller”. Vi skal forstå og betragte vores
visionstiltag som – ”både og”.
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Det vil sige en videreudvikling af noget eksisterende - kombineret med nye
idéer og ønsker.
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God fornøjelse med Skibby Kirkes visionsplan!

Med venlig hilsen

Michael Stenkvist
formand for Skibby Menighedsråd
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Kirken i Skibby
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Lidt om Skibby Kirkes historie
Skibby Kirke er bygget i 1100-tallets første halvdel til den købstad, byen
dengang var. Grundmålene er større end for en landsbykirke. I 1400-tallets
første del blev skibet forsynet med to gange fire
krydshvælvinger. For at understøtte dem i det
brede skib blev det nødvendigt at bygge fem
piller midt i kirken. Våbenhuset er tilbygget i
nord mod den gamle landsby, og i år 1700
byggedes tårnet.
Kirkens alter er lige så gammelt som kirken.
Kalkmalerierne er helt særlige. Apsismaleriet er
et af Danmarks ældste kalkmalerier. Det kan
dateres helt tilbage til år 1125-1150. Omkring år
1300-1350 blev der lavet hvælving i koret og det
blev dekoreret med smukke gotiske kalkmalerier.

Skibby Menighed
Medlemmer af Folkekirken som bor i Skibby Sogn, er medlemmer af
menigheden. Pr. september 2010 bor der 3.515 indbyggere i Skibby Sogn,
hvoraf 3.137 er medlemmer af Folkekirken. Det giver en medlemsprocent på
89,2 %. Skibby Sogn er langt områdets største sogn i den gamle Skibby
Kommune.
Byen Skibby er kendetegnet ved at huse områdets største folkeskole,
områdets plejecenter, områdets bibliotek, og have den største koncentration
af butikker. Skibby har oplevet en befolkningstilvækst over de senere år, og
Skibby er et attraktivt sted for såvel børnefamilier som områdets ældre
medborgere at slå sig ned, da byen rummer butikker med alle væsentlige
fornødenheder, gode busforbindelser til de omkringliggende byer, apotek,
mange boliger, en række specielt bygget med henblik på ældre, og et hav af
fritidsaktiviteter. Denne positive byudvikling sætter sit præg på kirkens
aktivitetsniveau, som gradvist får flere dåbshandlinger, konfirmander, vielser
og begravelser.

Organisation
Skibby Kirke ledes og drives af Skibby Menighedsråd, som årligt forvalter en
økonomisk driftsramme på omkring 2,5 mio. kr. Skibby Menighedsråd er en
demokratisk forsamling, valgt af Skibby Menighed. Det er menigheden i
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Skibby der ejer Skibby Kirke, og gudstjenesterne, de kirkelige
handlinger og alle aktiviteter omkring Skibby Kirke er menighedens.
Skibby Kirkes ledelse er organiseret med et menighedsråd med 9 medlemmer
og 2 suppleanter. De otte medlemmer og de to suppleanter er valgt af
menigheden i Skibby. Præsten er født medlem af Skibby Menighedsråd.
Menighedsrådets aktuelle sammensætning kan ses på kirkens hjemmeside,
www.skibbykirke.dk, eller bagerst i denne visionsplan.
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Selsøvej 4 A
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Menighedsrådets overordnede formål
Fra Menighedsrådsloven:
§ 1. Sognets eller kirkedistriktets kirkelige og administrative anliggender
styres af menighedsrådet.
 Stk. 2. Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for
evangeliets forkyndelse.
Alle menighedsrådsmedlemmer underskriver menighedsrådsløftet før deres
virke kan begynde. Den centrale passage i løftet er følgende:
 Jeg erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig
betroede hverv i troskab mod den evangelisk-lutherske folkekirke, så
at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.
Det vil sige
 At skabe gode rammer for oplevelser for alle i Skibby Menighed.
 At blive en del af Skibby Menigheds faste bevidsthed, ved at sænke
tærsklen til det kirkelige rum og udbrede de kristne værdier på en
nutidig og vedkommende måde.

Præstens primære arbejdsopgaver
Til at tage sig af gudstjenester, kirkelige
handlinger, kirkebogsføring,
sjælesorgsamtaler og den
konfirmationsforberedende undervisning
har Skibby Menighedsråd kaldet Thomas
Gotthard som sognepræst. Derudover er
sognepræsten født medlem af
menighedsrådet, hvor Thomas varetager
hvervet som sekretær. Til hans aflastning
er sognepræsten i Ferslev-Vellerup
Sogne, Mikkel Højholt, ansat med 25 %
bistandsforpligtelse til Skibby Sogn. I
praksis betyder det, at Mikkel tager hver
tredje begravelseshandling i Skibby Sogn.
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Præstens sekundære arbejdsopgaver

Menighedsrådet

Hvor præsten i historisk tid har kunnet ”nøjes” med at varetage ovenstående Selsøvej 4 A
kerneforpligtelser over for menigheden, er kravene og behovet i dag markant 4050 Skibby
anderledes. Således er det ønsket fra menigheden, at præsten udover sine
kerneforpligtelser også tager sig af menighedsplejen specifikt målrettet mod
bestemte alders- og interessegrupper. Inden for rimelighedens grænser skal
dette efterleves. Hvilken aldersgruppe har mest krav på præstens deltagelse
i netop deres aktivitet? Børnene, de unge, de erhvervsaktive eller de ældre
medborgere? Skibby Menighedsråd er meget opmærksom på at præstens
begrænsede ressourcer får en jævn fordeling mellem alle grupper i
menigheden. Visionsplanens mange mål skal derfor ikke opfattes som et
arbejdspålæg for sognepræsten.
Visionerne er ønsker om aktiviteter eller tiltag, som skal gøre Skibby Sogn til
et mere blomstrende og favnende sogn for menigheden. Et visionspunkt kan
ikke aktiveres før der er skabt basis for, at der er arbejdskraft bag punktet.
Dette kan i nogle tilfælde være lønnet arbejdskraft, men formentlig vil
mange af punkterne kunne realiseres ved frivillig arbejdskraft. Det er Skibby
Menighedsråds klare opfattelse, at nogle af præstens sekundære
arbejdsopgaver kan overdrages til frivillige i menigheden. Fungerer en
aktivitet efter hensigten, vil præstens arbejdsindsats bedre kunne udnyttes til
opstart af andre aktiviteter, således at præsten ikke er stavnsbundet til de
eksisterende sekundære arbejdsopgaver. Som beskrevet under punktet
”Organisation”, er det menighedens aktiviteter som udgår fra kirken.

Skibby Kirkegård og kirkens øvrige personale
Til at stå for vedligeholdelsen og driften af Skibby Kirkegård og kirkes øvrige
arealer, har Skibby Menighedsråd valgt at frigøre midler fra driftsrammen
svarende til to fuldtidsstillinger. Det udgør en fuldtidsansat graver, som har
det praktiske og
administrative
ledelsesansvar for
vedligeholdelse og
drift, samt et antal
vikargravermedhjælpere med
skiftende ugentlige
arbejdstimer alt
efter behov.
Graverens
arbejdsbyrde er til
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dels sæsonbestemt. Derudover tager et privat gartnerfirma sig
Menighedsrådet
af større basisopgaver, som fx græsslåning, klipning af hække og beskæring
Selsøvej 4 A
af træer og buske.
4050 Skibby
Derudover aflønner Skibby Menighedsråd en honorarlønnet organist, som er
ansvarlig for gudstjenesternes og de kirkelige handlingers musikalske udtryk,
samt en honorarlønnet kirkesanger som samtidig fungerer som kirketjener.
Sognepræsten har ansat en sekretær 8 timer om ugen, hvis primære opgave
er at varetage kirkens kommunikation, og menighedsrådet aflønner en
ekstern kasserer til at styre Skibby Kirkekasse med fem ugentlige timer.
Menighedsrådets kontaktperson, kirkeværge og interne kasserer modtager et
symbolsk beløb for det ofte tidskrævende arbejde, hvorimod
menighedsrådets formand har frabedt sig honorar.
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Indledning til visionspunkterne
Da Skibby Menighedsråd tidligt i 2009 holdt sit første visionsmøde, var der
tale om pionerarbejde for medlemmerne. Indledende spørgsmål som: ”Hvad
vil det sige at være kirke i Skibby?”, ”Hvad vil vi med Skibby Kirke?” og
”Hvem består menigheden i Skibby af?”, skulle drøftes igennem – hvilket
afstedkom en frugtbar og vidtrækkende debat.

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Oplægget var, at alle fordomme og indbyrdes rutiner skulle hænges ude i
garderoben sammen med overtøjet, således at ingen medlemmer følte sig
trykkede over at sige lige hvad der faldt dem ind. Alt var tilladt. Således også
da medlemmerne skulle fortælle om hvilke drømme de havde for Skibby
Kirkes virke. Hvad skulle kirken tilbyde ud over de helt fastlagte opgaver? En
lang liste med drømme og visioner tegnede sig, og af alle disse forslag er
kun 15 medtaget i denne visionsplan – andre er sat på vågeblus.
Umiddelbart efter første møde begyndte arbejdet med at virkeliggøre nogle
af visionerne, og flere er allerede gennemført – og derfor ikke med i denne
plan. Skibby Menighedsråd har siden på halvårlig basis afholdt visionsmøder,
der udelukkende har handlet om drøftelse og virkeliggørelse af
visionspunkterne. Ingen orientering om kloakeringsforhold, kalkning af
kirketårn eller arbejdsretslige forhold for kirkens ansatte – men udelukkende
om kirkeligt indhold. Punkter er løbende blevet tilføjet og slettet, som
menighedsrådet har vurderet punkternes levedygtighed.
Enkelte af visionerne skiller sig lidt ud. Fx vil én vision kun kunne lade sig
realisere hvis Skibby Sogns nabosogne vil være med til at virkeliggøre
visionen som den pt. er beskrevet. Desuden er der inkluderet en vision som
allerede er virkeliggjort.
De fleste visionspunkter vil blive realiseret sideløbende, men har forskellige
tidsforløb og ressourcekrav. Derfor er de følgende visionspunkter sat i
alfabetisk rækkefølge, og ikke i prioriteret rækkefølge. På vores hjemmeside
www.skibbykirke.dk, kan man til enhver tid følge kirkens aktuelle
igangværende aktiviteter.
En vigtig detalje var opstillingen af visionspunkterne. Opstillingen skulle give
et klart og hurtigt overblik over hvad vi ville med visionen, hvordan vi ville
opnå det, hvad succeskriteriet skulle være, og hvad status for visionspunktet
var. Desuden skulle opstillingen kunne bruges hvad enten visionen var en
konkret genstand (fx et orgel), en ny aktivitet (fx
minikonfirmandundervisning) eller en etisk værdi (fx bæredygtig kirke).
Menighedsrådet fandt frem til en form som kunne dække disse behov, men
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forslag om bedre måder at opstille visionspunkterne på bliver
løbende vurderet. Resultatet blev som følger:

Menighedsrådet
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Eksempel på hvordan vi opstiller Skibby Kirkes
indsatsområder i visionsplanen:
Indsatsområde/mål: Minikonfirmandundervisning
Mål

Hvad er det vi vil opnå? Det er i dette tilfælde minikonfirmandundervisning:
Skibby Sogn skal tilbyde 3. klassetrin på Marbækskolen
minikonfirmandundervisning.
Status

Indsatsområdets status skal løbende justeres som det samlede mål nærmes.
Status på et minikonfirmandprojekt ville derfor til at begynde med være:
I sin begyndelse.
Middel

Hvordan kommer vi til målet?:
Skibby Menighedsråd finder en kvalificeret minikonfirmandunderviser, og
forbereder annoncering i de lokale medier og skaber en kontakt til
Marbækskolens ledelse og nuværende 2. klasser.
Resultatkrav

Hvad er succeskriteriet for målet?:
Vi tilstræber at minikonfirmandtilbuddet er af så god og attraktiv kvalitet, at
vi kan etablere to hold minikonfirmander – efterår og forår – og at vi kan
skabe en så god tradition for minikonfirmandundervisning på 3. klasseniveau,
at det bliver en naturlig del af menighedslivet på sigt – som den ordinære 7.
klasse konfirmandundervisning er det i dag.
Målemetode

Hvordan finder vi ud af om vi opnår målet?
Vi vurderer om tilslutningen til minikonfirmandundervisningen er så stor, at
den kan udfylde to konfirmandhold. Vi forhører os løbende hos børnene og
forældrene om indholdet og kvaliteten står mål med deres forventninger.
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Visionspunkter
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Indsatsområde/mål: Bibelkreds
Mål
Skibby Kirke skal tilbyde menigheden en bibelkreds; et initiativ der skal give
menigheden mulighed for at reflektere over bibelens tekster.
Status pr. september 2010
Målet er i sin begyndelse.
Middel
Det er vigtigt at Skibby Kirke har et teologisk tilbud til menigheden. Der skal
således etableres en bibelkreds. Den skal placeres tirsdage i konfirmandstuen
– således at der hver fjortende dag er Tirsdagsklub, og hver fjortende dag er
bibelkreds. Tidspunkterne vil være identiske – fra 9.30 til 11.30 – og således
må det forventes at den største del af de fremmødte er pensionister. Hvis
der kommer henvendelser om at henlægge bibelkredsen til et tidspunkt efter
normal arbejdstid, bør det overvejes. Bibelkredsens udgifter vil begrænse sig
til nogle fotokopier, kaffe og småkager.
Resultatkrav
Hvert halvår skal der arbejdes grundigt med udvalgte dele af bibelen.
Deltagerne har mulighed for at forberede sig hjemmefra, hvorefter kredsen
mødes til fælles diskussion under ledelse af sognepræsten. Signalværdien i
at Skibby Kirke er værter for et teologisk tilbud der ”stikker et spadestik
dybere” er kostbar, og et resultat i sig selv.
Målemetode
Man kunne tælle antallet af fremmødte deltagere.
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Indsatsområde/mål: Bæredygtig kirke
Mål
Skibby Sogn skal i så høj grad som muligt være en bæredygtig kirke, og gå
forrest i lokalsamfundet som et godt eksempel på miljømæssig ansvarlighed.

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Status pr. september 2010
Målet er i sin begyndelse.
Middel
Skibby Kirke skal opfylde og overholde en række af de krav som
sammenslutningen ”Grøn Kirke” stiller for at man kan opnå deres
certificering. Kravene findes på deres hjemmeside www.gronkirke.dk, og er
ikke umulige at leve op til.
Resultatkrav
Arbejdet med at være en bæredygtig kirke, skal meget gerne munde ud i en
større bevidsthed om miljø og bæredygtige løsninger blandt Skibby Kirkes
ansatte og menighedsrådet. En offentliggørelse af arbejdet med
bæredygtighed skal lanceres på kirkens hjemmeside, således at menigheden
selv kan få inspiration til at gøre en miljømæssig forskel. Derudover vil
Skibby Kirke som bonus få tillagt sig en grøn profil i menighedens
bevidsthed.
Målemetode
Løbende gennemgang af om kravene fra ”Grøn Kirke” blev overholdt.
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Indsatsområde/mål: Børnekor
Mål
Skibby Menighedsråd skal varetage driften af et børnekor for børn i alderen
9-12 år.

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Status pr. september 2010
Målet er i sin begyndelse. Skibby Menighedsråd har afsat midler til koret i
Budget 2011.
Middel
Skibby Menighedsråd finder en kvalificeret børnekorleder. Annoncering i de
lokale medier forberedes og der skabes kontakt til Marbækskolens ledelse og
nuværende 2. – 6. klasser. Den kvalificerede børnekorleder kan være
organist eller en kirkeligt udefrakommende – fx musiklærer på
Marbækskolen. Skibby Kirkekasse må påregne at aflønne en børnekorleder,
samt forestå diverse udgifter i forbindelse med børnekorets opretholdelse (fx
noder, transport og fortæring).
Resultatkrav
Vi tilstræber at børnekortilbuddet er af så god og attraktiv kvalitet, at vi kan
etablere et permanent børnekor af antagelig kvalitet – og at vi kan skabe en
så god tradition for deltagelse i børnekoret for Marbækskolens indskoling og
mellemtrin, at det bliver en naturlig del af menighedslivet på sigt. Børnekoret
skal opøve repertoire til deltagelse i 4-6 planlagte højmesser årligt.
Formentlig vil børnekoret med succes kunne afholde koncert på Plejecenteret
Nordhøj og til arrangementer på Marbækskolen. Gennem børnekoret skal vi
etablere en kontakt til forældregruppen, og styrke kirkens kontakt til
Marbækskolens indskoling og mellemtrin, således at kirken over for både
forældregruppen og skolepersonalet viser en aktiv delagtighed i hverdagens
indhold og lokalsamfundets forankring.
Målemetode
Vi vurderer om tilslutningen til børnekoret er så stor, at et fornuftigt
fungerende kor kan etableres. Vi forhører os løbende hos korlederen,
børnene og forældrene om indholdet og kvaliteten står mål med deres
forventninger.
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Indsatsområde/mål: Filmaftener
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Mål
Skibby Sogn skal tilbyde 6 årlige filmaftener for menigheden.
Status pr. september 2010
Fastrammelærred, HD-projektor, surround-receiver og BluRay-afspiller er
indkøbt. Licens til filmfremvisning fra CVLI indkøbes når filmklubben er en
realitet. Samarbejdsdialog med bærende kræfter i Skibby Kino er indledt.
Middel
I perioden fra september til og med maj, skal Skibby Kirke være vært for en
månedlig filmforevisning (september, oktober, november, februar, marts og
april). En HD-projektor og et 110” lærred giver en rigtig god biografagtig
oplevelse i konfirmandstuen for et temmelig stort publikum. Desuden er der i
forvejen installeret et fornuftigt højttalersystem som for alvor kommer til sin
ret med det store lærred. Et hav af relevante filmtitler kan passes ind i en
kirkelige kontekst. Aftenerne skal begynde med en kort velkomst og en
introduktion af aftenens film – måske med fokus på hvor man med fordel
kan gøre sig sine særlige iagttagelser i filmen undervejs – derefter
filmforevisningen, og slutteligt en generel debat om filmen. Disse filmaftener
skal ikke konkurrere med Skibby Kino, men ses som et supplement til det
filmelskende publikum. Tværtimod vil et nært samarbejde med Skibby Kino
være nærliggende for både Kino og kirken. En filmtitel pr. aften må påregnes
som udgift. Enten lejet eller indkøbt i formatet BluRay.
Resultatkrav
Vi skal etablere filmaftener med minimum 10-20 deltagere pr. forevisning.
Disse filmaftener skal medvirke til en filmisk diskussion og almen kulturel
debat i Skibby. Filmaftenerne vil etablere Skibby Kirke som en kulturel
institution i forlængelse af Skibby Kino i menighedens bevidsthed.
Målemetode
Optælling af antal deltagere ved hvert månedligt arrangement.
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Indsatsområde/mål: Foredrag
Mål
Skibby Sogn skal have en fast foredragsrække. Ét foredrag i kvartalet som
minimum – måske ét hver anden måned. Foredragene skal placeres på
hverdagsaftener, så flest mulige af sognets borgere har mulighed for at
deltage.

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Status pr. september 2010.
Skibby Kirke har afholdt et møde med formændene for hhv. Skibbys
Lokalhistoriske Forening og Ældre Sagen i Skibby om et mere formaliseret
samarbejde.
Middel
Skibby Kirkes Tirsdagsklub har rundt regnet 10 foredragsholdere på et år.
Man kan bede nogle af disse om at holde foredrag for andre medlemmer af
Skibby Sogn fx ved offentliggjorte aftenarrangementer – mod passende
betaling. Skibby Menighedsråd har afsat 10.000,- til foredrag på Budget
2011.
Resultatkrav
Foredragene skal være en håndsudstrækning fra Skibby Kirke til den store
del af Skibbys voksne menighed, som ikke er faste kirkegængere eller aktive
medlemmer af Tirsdagsklubben. Derfor skal foredragene også afspejle
interesseområder som kan fænge denne gruppe. Der må godt komme 50
tilhørere pr. foredrag. Gennem foredragsvirksomheden vil Skibby Kirke
fremstå aktuel, favnende og opsøgende i lokalområdet, hvilket er et lige så
vægtigt krav som selve antallet af fremmødte tilhørere.
Målemetode
Man kunne tælle antallet af fremmødte tilhørere.
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Indsatsområde/mål: Foreningssamarbejde
Mål
Skibby Kirke skal invitere til og opsøge samarbejde med en så stor del af
områdets foreninger som relevant.

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Status pr. september 2010
Foreningssamarbejdet er allerede en fast del af Skibby Kirkes dagligdag. Der
er samarbejde med Ældre Sagen, Historisk Forening Skibby, Skibby Bibliotek,
Folkekirkens Nødhjælp Skibby, Skibbykoret og mange andre.
Middel
Der skal hele tiden søges nye relevante foreningssamarbejdspartnere som
Skibby Kirke kan understøtte og understøttes af. Des flere foreninger som
Skibby Kirke aktivt samarbejder med, desto mere en naturlig del af
menighedens hverdag bliver kirken. Det giver fx god mening at lade et kor
under Ældre Sagen i Skibby benytte sig af kirkens konfirmandstue til øvning
af gamle danske sange og salmer, samt at Lokalhistorisk Forening i Skibby
benytter sig af samme lokale til afholdelse af foredrag hvor vinklen oftest er
kirkelig relevant.
Resultatkrav
Vi tilstræber at de forskellige foreninger i Skibby får bevidsthed om at Skibby
Kirke er en mulig samarbejdspartner ved relevante aktiviteter, og vi søger
selv så mange relevante samarbejdspartnere som muligt.
Målemetode
Det skal løbende vurderes om vores vilje til og tilbud om samarbejde lever op
til det vi selv leverer og evner. Samtidig skal eventuelle afslag på samarbejde
evalueres, således at vi i vores praksis kan rette ind og forbedre vores
tilnærmelser og henvendelser.
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Indsatsområde/mål: Gudstjenesteformer
Mål
Skibby Kirke skal bringe antallet af gudstjenester op. Der skal tilbydes
månedlige morgenandagter, og i forbindelse med minikonfirmanderne skal
der afholdes et par halvårlige fyraftensgudstjenester.

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Status pr. september 2010.
Målet er i sin begyndelse. Skibby Kirkes organist har indvilliget i at deltage i
målets øgede antal gudstjenester.
Middel
Højmessen om søndagen er Skibby Kirkes vigtigste begivenhed. Denne
gudstjeneste vil, med meget få undtagelser, bevare sin liturgi uagtet om der
er ekstraordinær deltagelse af kor, børn, konfirmander eller hvem det kunne
være. Det er vores overbevisning at målrettede gudstjenester på højmessens
plads, som børnegudstjenester, meditationsgudstjenester, rockgudstjenester
eller lignende forvirrer menigheden mere end gavner den, og at disse
gudstjenestetyper i højere grad hører hjemme på andre dage end søndagen.
Det udelukker ikke, at elementer fra førnævnte kan benyttes i den
traditionelle højmesse.
Resultatkrav
8 årlige morgengudstjenester på hverdage, som hver skal have en særlig
karakter, og et par fyraftensgudstjenester i børnehøjde i forbindelse med
minikonfirmanderne. Morgengudstjenesterne skal efterfølges af
prædikenværksted i konfirmandstuen for alle interesserede.
Målemetode
Vi tæller antallet af deltagere og vurderer om det lever op til vores
mindstekrav for afholdelsen.
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Indsatsområde/mål: Høstgudstjeneste
Mål
At afholde en årlig udendørs høstgudstjeneste i samarbejde med de lokale
fødevareproducenter, folkemusikere, spejderne, historisk forening og andre således at hele oplevelsen blev som til et gammeldags marked.

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Status pr. september 2010.
Målet er i sin begyndelse. En traditionel høstgudstjeneste i 2010 afholdes i
samarbejde med Ferslev-Vellerup Sogne.
Middel
Relevante lokale fødevareproducenter, foreninger og aktører skal kontaktes.
Et realistisk budget og program skal lægges for sådan en markedsdag. Det
skal undersøges nærmere om nogle af nabosognene ville være interesserede
i at deltage.
Resultatkrav
Høstgudstjenesten og markedet skal blive en årlig tilbagevendende tradition,
som menigheden ser frem til – både som deltagere og som besøgende.
Målemetode
Man kunne tælle antallet af besøgende, og evaluere med de deltagende
foreninger og producenter om arrangementet levede op til deres
forventninger.
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Indsatsområde/mål: Kommunikation
Mål
Skibby Kirke skal udarbejde en kommunikationsplan og lægge en klar
strategi for hvordan menigheden skal præsenteres for kirkens forskellige
aktiviteter fremover. Herefter skal kommunikationsplanen godkendes af
Skibby Menighedsråd og føres ud i livet.

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Status pr. september 2010.
Kommunikationsplanen er udarbejdet og godkendt af Skibby Menighedsråd.
Hjemmesiden er klar til lancering. Avisannoncerne kører som planlagt. Kirken
har fået et nyt logo, som benyttes i flest mulige sammenhænge. Skabeloner
til plakater og andet er lavet klar.
Middel
Der skal udvikles en helt ny hjemmeside, med en række nye funktioner, og
der indgås aftale med Lokalavisen om en ugentlig ”annonce”/redaktionel
omtale af kirkens aktiviteter. For at opnå synlighed i gadebilledet laves der
en plakat en gang om måneden, der dels opslås i Kirken og
konfirmandstuen, dels på Ældrecentret og Fritidscentret/Ungdomsskolen og
måske Biblioteket og på plejehjemmet Nordhøj. Muligheden for etablering af
en SMS-service og eventuelt Facebook-profil til at nå den helt unge
målgruppe med, undersøges nærmere. Designmæssigt skal Skibby Kirke
også have en tydelig og let genkendelig profil.
Resultatkrav
Den omfattende ændring af måden hvorpå Skibby Kirke informerer
omverdenen om sine aktiviteter, skal medføre betydelig større synlighed.
Dette sker for dels at anvende de afsatte ressourcer til formålet bedre, men
også for både at nå ud til en væsentligt bredere skare af mennesker, og for
at kunne målrette dele af markedsføringen mere til bestemte målgrupper,
når det måtte være formålstjenligt. Desuden skal den nye hjemmeside
offentliggøre så mange af menighedsrådets dokumenter som muligt – for at
maksimere åbenheden i menighedsrådets forvaltning.
Målemetode
Skibby Menighedsråd og personalet i øvrigt må løbende holde sig
underrettede om hvordan menigheden opfatter den nye måde at
kommunikere på, og løbende evaluere og justere indsatsen i forhold til egne
og brugernes erfaringer og anbefalinger.
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Indsatsområde/mål: Koncerter
Mål
Skibby Sogn skal mindst en gang i kvartalet stå som arrangør af koncerter
med kor, solister eller ensembler.

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Status pr. september 2010
Et koncertudvalg under Skibby Menighedsråd er etableret, og udvalget har
arrangeret, planlagt og afviklet adskillige koncerter pr. status.
Middel
Skibby Menighedsråd har afsat 40.000,- på årsbasis til kor- og
koncertudgifter, og koncertudvalget er besat med medlemmer fra Skibby
Menighedsråd og fra det lokale kor- og koncertmiljø. Udvalget forvalter selv
de afsatte midler, og orienterer løbende Skibby Menighedsråd om deres
dispositioner.
Resultatkrav
Skibby Menighedsråd vil gerne tilbyde mangefacetterede og forskelligartede
musikalske tilbud til menigheden, men lægger samtidig stor vægt på at de
lokale kor og musikere tilgodeses, således at disse fornemmer et nært
tilknytningsforhold til Skibby Kirke. Desuden prioriteres det at organistens
musikalske kontakter benyttes.
Målemetode
Man kan tælle antallet af fremmødte tilhørere, og efter arrangementerne
indhente tilbagemeldinger fra tilhørerne og de optrædende. Disse
tilbagemeldinger skal så evalueres og bearbejdes af korudvalget, som
løbende tilpasser måden at arrangere og afvikle på således at processen
bliver så hensigtsmæssig som mulig.
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Indsatsområde/mål: Kunstudstillinger

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Mål
Skibby Sogn skal i en kommende Sognegård have en månedlig
kunstudstilling med lokale kunstnere.
Status pr. september 2010
Skibby Kirke har rettet henvendelse til kunstnersammenslutningen
Fjordkunst, og de har meldt positivt tilbage om muligheden for endnu et
lokalt forankret udstillingssted. Indtil Skibby Sogn får realiseret en
Sognegård, er dette mål sat i bero.
Middel
I Frederikssund Kommunes Kulturhuse, Elværket og Rejsestalden, har man
en månedlig udstilling. Derfor vil det være oplagt at kopiere disses
udstillingspraksis, hvor lokale kunstnere mod omtale i lokalpressen, får
mulighed for at have udstillet værker i en periode. For at undgå at de
udstillede værker er af for svingende kvalitet, skal aftalen om udstillinger
indgås med den anerkendte lokale kunstnersammenslutning - Fjordkunst.
Resultatkrav
Skibby Kirke omtaler udstillingerne i lokalpressen og på kirkens hjemmeside,
og man vil derigennem skabe en interesse for at besøge vores Sognegård uafhængigt af om man skal derind med et andet formål end at bese de
udstillede værker.
Målemetode
Man kunne lægge mærke til den daglige gennemstrømning af besøgende i
Sognegården, og konstatere om de udstillede værker bemærkes eller ej.
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Indsatsområde/mål: Minikonfirmandundervisning

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Mål
Skibby Sogn skal tilbyde 3. klassetrin på Marbækskolen
Minikonfirmandundervisning.
Status pr. september 2010
Minikonfirmandunderviser er fundet, undervisningsmaterialer er indkøbt, og
forældre og elever på 3. klassetrin skal informeres. Skibby Menighedsråd har
afsat midler til aflønning og materialer på budgettet.
Middel
Undervisningen vil løbe 2 x 8 undervisningsgange pr. år. 8 gange om
efteråret, og 8 gange om foråret. En undervisningsgang vil være à 2 timers
varighed. Derudover skal underviseren aflønnes for deltagelse i 2 x 2
aftensgudstjenester (Kirken i ulvetimen) à 2 timer og en minikonfirmation til
to højmesser à 2 timers varighed – på årsplan. I alt skal
minikonfirmandunderviseren honoreres for 44 timers undervisning på
årsplan. Hver af de 30-40 elever bør påregnes at koste 200,- i udgifter til
mad og materialer. Samlet vil minikonfirmandundervisningen koste Skibby
Kirkekasse ca. 20.000,- om året. Derudover må påregnes et etableringsbeløb
(indkøb af skummåtter til at børnene kan ligge ned på gulvet i
Konfirmandstuen, mapper og lignende) i omegnen af 5.000,-. Alt i alt
25.000,- det første år.
Resultatkrav
Vi tilstræber at minikonfirmandtilbuddet er af så god og attraktiv kvalitet, at
vi kan etablere to hold minikonfirmander – efterår og forår – og at vi kan
skabe en så god tradition for minikonfirmandundervisning på 3. klasseniveau,
at det bliver en naturlig del af menighedslivet på sigt – som den almindelige
7. klasse konfirmandundervisning er det i dag. Gennem
minikonfirmandundervisningen skal vi etablere en kontakt til
forældregruppen, og styrke kirkens kontakt til Marbækskolens indskoling og
SFO, således at kirken over for både forældregruppen og skolepersonalet
viser en aktiv delagtighed i hverdagen og i lokalsamfundets forankring.
Målemetode
Vi vurderer om tilslutningen til minikonfirmandundervisningen er så stor, at
den kan udfylde to konfirmandhold. Vi forhører os løbende hos børnene og
forældrene om indholdet og kvaliteten står mål med deres forventninger.
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Indsatsområde/mål: Orgel

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Mål
Skibby Menighedsråd og kirkens organist skal finde et nyt orgel, som
erstatning for kirkens Frobenius-orgel fra 1927.
Status pr. september 2010
I begyndelsen af 2010 blev et kisteorgel fra orgelfirmaet Bruno Christensen
og Sønner indkøbt, og taget i daglig brug. Målet er opnået.
Middel
Skibby Menighedsråd fik af Frederikssund Provstiudvalg bevilliget et
tillægslån på ca. 400.000,- til køb af orgelet.
Resultatkrav
Orgelet skal leve op til organistens og menighedsrådets forventninger om et
instrument der på tilfredsstillende vis kan ledsage salmesangen under de
kirkelige handlinger, og som samtidig er af høj æstetisk og lydmæssig
kvalitet.
Målemetode
Det indkøbte orgel beviser dagligt sit værd, og fungerer desuden som
soloinstrument ved koncerter i kirken. Det påhviler organisten,
menighedsrådet og menigheden løbende at vurdere om orgelet bliver ved
med at leve op til forventningerne.
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Indsatsområde/mål: Sognegård
Mål
Skibby Menighedsråd ønsker at præstegårdens nuværende ladebygninger
bliver restaureret og taget i brug som Sognegård.

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Status pr. september 2010
Skitsetegninger til den nye Sognegård er leveret til Skibby Menighedsråd af
Steen Berthelsens Tegnestue i Skibby, og en udførlig rapport om ladens
nuværende stand er leveret af provstiarkitekt Jesper Holm. Ønsket om midler
til en Sognegård, behovet for en Sognegård, samt en redegørelse for
ladebygningernes nuværende dårlige stand meddeles Frederikssund
Provstiudvalg. Antallet af relevante aktiviteter i den eksisterende
konfirmandstue er eksploderet, og Skibby Menighedsråd står over for en stor
udfordring i forhold til at overholde brandmyndighedernes krav om at
maksimalt 50 mennesker forsamles i den.
Middel
Skibby Menighedsråd sørger for at fremme denne meget bekostelige
investering ad to veje. Ét: ved at skabe overblik over ladebygningernes
nuværende dårlige tilstand, og ved at koble en nært forestående og meget
omfattende sikring af bygningsenkeltdele sammen med det fornuftige i at
indlede en totalrestaurering der vil munde ud i en Sognegård. To: ved at
sørge for at benytte det eksisterende lokale, Konfirmandstuen, maksimalt til
relevante aktiviteter, således at der dannes basis for arrangementer i et
omfang der forsvarer behovet for en Sognegård.
Resultatkrav
Det ønskes at få en Sognegård der i sin endelige udformning ligger så tæt op
af Steen Berthelsens Tegnestues skitsetegning som muligt. Sammen med
Sognegården skal der i præstegårdshaven anlægges en parkeringsplads,
som i tillæg til kirkens eksisterende parkeringsplads vil fjerne de
parkeringsmæssige problemer der opstår ved større kirkelige handlinger.
Indgangen til Sognegården placeres således at embedsboligen generes
mindst muligt, hvilket ikke er tilfældet i dag med adgangsforholdene til
konfirmandstuen.
Målemetode
Om der er en Sognegård eller ej.
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Indsatsområde/mål: Teenageklub
Mål
Skibby, Ferslev-Vellerup, Kyndby-Krogstrup og Skuldelev-Selsø Sogne skal
tilbyde unge fra 13 til 19 år en ugentlig klubaften i konfirmandperioden
september – maj.

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Status pr. september 2010
Målet er i sin begyndelse. Skibby Ungdomsskole har tilbudt et samarbejde
bl.a. med at stille lokaler til rådighed, og menighedsrådene i Ferslev-Vellerup,
Kyndby-Krogstrup og Skuldelev-Selsø skal inviteres med, da unge fra disse
sogne også er brugere af Skibby Ungdomsskole.
Middel
Teenageklubben skal mødes fast en gang om ugen – fx tirsdag aften fra
klokken 19.19 til 21.21 i konfirmandperioden fra september til maj, med
Græse Kirkes Teenageklub som forbillede. Klubben skal være et samlingssted
for unge mennesker hvor kristendom og tro er i fokus. Her vil man kunne se
og diskutere film, gennemgå centrale steder i bibelen, spille nutidig kristen
musik, lege, og give ungdommen i Skibby og omegn et alternativt mødested
for socialt samvær. Desuden vil konfirmanderne opleve, at kristendommen
og den tilgang til troen de i 7. klasse tager favntag med, fortsætter efter
deres konfirmation. Materialeudgifter må påregnes. Derudover en sodavand
pr. fremmødt pr. aften. Mange undervisningsmaterialer og ressourcer vil gå
igen fra konfirmandundervisningen, filmaftenerne og det almindelige kirkelige
liv.
Resultatkrav
En stor og fast del af konfirmanderne skal møde op på disse aftener.
Derudover skal en del af Skibbys og omegns ungdom – tidligere
konfirmander – være tilstede. Teenageklubben skal være et
”opsamlingstilbud” til de konfirmerede fra kirkernes side. Et fordomsfrit og
ligesindet sted at være, før og efter konfirmationen. Et sted mellem 20 og 40
unge pr. aften ville være et resultatkrav for Teenageklubbens vedvarende
eksistens. Håbet er at omegnens kirker fik ry i sognene for at favne de unge
mennesker.
Målemetode
Det skulle løbende vurderes om antallet af deltagere og klubbens faglige
indholdet stod mål med ambitionerne.
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