Relevans, medinddragelse og fællesskab
- Stiftsrådets strategi og målsætninger 2020
Stiftsrådet afholdt en strategidag på stiftskontoret den 8. november 2019. Her mødtes vi for at prioritere,
hvordan vi bedst bruger vores afmålte stiftsbidrag i forhold til de opgaver og udfordringer, folkekirken i
Lolland-Falsters Stift står overfor.
Vi nåede langt omkring i muligheder og umuligheder, men fandt dog nogle fælles holdepunkter.
Overskriften for vores arbejde skal være ”relevans, medinddragelse og fællesskab”. Vi har følgende
fokuspunkter i det kommende arbejde:
•
•
•
•
•
•

Fordelingen af præster og opgaver
Gudstjenesteformer
Kommunikation og vidensdeling – udarbejdelse af kommunikationsstrategi
Diakonale opgaver
Kirkens arbejde sammentænkes med resten af samfundets arbejde
Vedligeholdelsen af vores middelalderkirker og gamle præstegårde

Stiftets præster skal have det godt
Heraf fremgår det, at vi vil sikre gode forhold for præsterne med muligheder for erfaringsudveksling,
efteruddannelse og kortere kurser, og med fokus på funktionspræsternes rolle i forhold til deres
referencegrupper.
Stiftsrådet finder samarbejdet mellem præst og menighed meget vigtigt. Kirken skal ud og møde folk og
samarbejde i lokalområdet som aktiv medspiller. Lad kirken få medejerskab til de gode ideer og de
eksisterende fællesskaber.
Vi forslår, at stiftets innovationspris 2020 skal have fokus på medinddragelse.
Uden kommunikation ingen sammenhæng
Kommunikationen er et uhyre vigtigt område, der kan bruge mange flere midler, end det er muligt at
skrabe sammen. Stiftsrådet prioriterer opgaven højt og er på sidelinjen med til at fastlægge stiftets
kommunikationsstrategi.
Vi skal være gode kritikere og desuden vågne ”spejdere” efter spændende tiltag til videre udbredelse og
inspiration.
Helikopterperspektivet
Stiftsrådets sammensætning med repræsentanter fra alle provstier giver os et helikopterperspektiv i
forhold til sogne, pastorater og provstier. Spørgsmålet er hvordan vi bedst udnytter det.
Skal vi være igangsættere af nye initiativer og stå for videndeling i form af møder og kurser i forhold til
provstierne og så overlade kurser og møder for menighedsrådene og medarbejderne til
menighedsrådsforeningen? Der er nogle grænser at prøve af.

Har vi de rigtige stiftsudvalg?
Udvalgene under stiftsrådet er bredt sammensat, og resultaterne af deres arbejde og fremtidige planer kan
følges i mødereferaterne på stiftets hjemmeside. Det er vigtigt at udvalgsstrukturen afspejler det behov og
de interesser, der er i stiftet som helhed.
Derfor foreslår vi at vurdere og tilpasse udvalgsstrukturen ved slutningen af hver stiftsrådsperiode, dvs.
hvert fjerde år. Kun det mellemkirkelige stiftsudvalg er lovbestemt, resten af udvalgene kan justeres,
ligesom der kan oprettes nye.
Menighedsrådsvalget er vigtigt – glæd dig til det!
2020 er valgår, og det er uhyre vigtigt – også for stiftsrådets arbejde – at menighedsrådene gør sig umage
med sammensætningen af de enkelte råd.
Stiftsrådet opfordrer til afholdelse af ”innovationsmøder” rundt omkring i stiftet med indkaldelse af
ressourcepersoner fra virksomheder, skoler, kommuneadministration, politikere og hvor de nu findes. Nye
kræfter er altid godt, nye synsvinkler kan være en udfordring men også meget sundt at skulle forholde sig
til som præst og menighedsråd på et område, hvor vanens magt traditionelt er stor.
Det er besluttet at gentage strategidagen næste år. Det giver en frugtbar mangfoldighed af gode ideer og
observationer med grund til optimisme for kirkelivet på Lolland Falster.
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