Sankt Jørgensbjerg Kirke

Kirkeåret der gik Materiale til menighedsmødet 14. november 2017
Menighedsrådets vision og målsætning:

Mission
At give stadigt bedre muligheder for menneskers møder med Guds nåde, og derved gøre en positiv forskel
for mennesker, der møder Sankt Jørgensbjerg Kirke.

Vision
Vi ønsker at se Sankt Jørgensbjerg Kirke som en vandrende kirke af levende sten, der er nærværende og
engagerende gennem skiftende tider, et livsforandrende glimt af julenats budskab: fred på jord.

Værdier
Sankt Jørgensbjerg Kirke er et kristent fællesskab hvor værdierne Tillid, Respekt, Omsorg, Nærvær
gennemtrænger kirkelivet.

Målet for 2017 og 2018 er:
Generelt:
• Øget fokus på vores aktiviteter, så vi har noget som både rammer bredt og dybt.
Gudstjenesteliv:
• Fastholde det eksisterende gudstjenesteliv, herunder onsdag som en dag, hvor der er spirituelle
aktiviteter i kirken (andagt, musik, meditation og lignende)
• At afklare om der er grobund for et gudstjenesteudvalg, og i givet fald oprette det, med inddragelse
af frivillige.
• At vise os som Grøn Kirke ved at etablere naturgudstjeneste/andagt/spiritualitet/ pilgrimsvandring
- udnytte af vi er nabo til skov og vand.
Kirken og samfundet:
•
At fremme det dialogiske i vores arrangementer; eksempelvis ved fællesspisning, oplæg til dialog
ved sogneaftner, filmklub, reformationsfejringsarrangementer og lignende.
•
At samtalen om tro og spiritualitet skal styrkes yderligere, ud over allerede eksisterende
muligheder såsom sorggruppe og litteraturkreds, gennem oprettelse af ny studiekreds eller
samtalesalon.
Diakonien:
• At fortsætte og udvikle vores engagement i allerede eksisterende sociale sammenhænge med
ensomme, socialt udsatte og ældre.
Kommunikation:
• Øget brug af sociale medier og målbar flere brugere her af
• Målrette kommunikation til specifikke målgrupper. – Nye forældre og ny tilflyttede til sognet i form
af et tillykke eller velkomstbrev
• Igangsætte kampagne for at få flere til at modtage eNyhedsbrevet.
Frivillige:
• Der skal appelleres til mennesker, som ønsker at være frivillige i det kirkelige fællesskab som Sankt
Jørgensbjerg Kirke er
• Vi søger at give mulighed for mange slags frivillighed, herunder ad-hoc frivillige og mere
lejlighedsvis frivillighed, for at understøtte en kultur hvor alle kan få mulighed for at bidrage
• Der søges etableret en gruppe frivillige, der ønsker fra egne haver eller andre steder, at levere
blomster og lignende dekorationer til gudstjenestelivet.
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Sankt Jørgensbjerg Kirke
Med andre ord:
I Jesus Kristus nedbryder Gud den ondskab, der adskiller mennesker fra hinanden og fra Gud.
Derfor ser vi det i Sankt Jørgensbjerg sogn som en opgave som kirke at være med til at bygge bro
mellem mennesker i vores sogn. Vi forsøger at gøre det ved fx at være med til at støtte netværk,
som Roskilde Flygtningevenner. Vi er med i Roskilde Havneforum og sætter stor pris på den nære
relation vi har til vores FDF’ere som har deres daglige gang i Sognegården.

Kirkeårets aktiviteter i sognet:
Adventstiden:
Adventsmarked
Juleknas og kogler
Julekoncert
Juleafslutning, børnehaver og vuggestuer
Juleafslutning, indskolingen, Sankt Jørgens
skole samt Tjørnegårdsskolen
Julegudstjeneste i kirken for Sankt
Jørgensbjerg plejecenter
Julegudstjeneste på Sankt Hans
Julegudstjeneste Lindegården Hus 9
Julefest Mødestedet
Helligtrekongerstiden:
Nytårskoncert
Kinesisk aften i sognegården m. 3 kinesiske
musikere samt Peter og Betty Arendt
Gudstjeneste m. Sankt Jørgensbjerg koret,
Kyndelmisse
Konfirmandtræf i domkirken
Fastetiden:
Fastelavns gudstjeneste for børn og
tøndeslagning
Sogneindsamling
Påske - pinse:
Skærtorsdag aften m fællesspisning
Varme Hveder, udendørs gudstjeneste
sammen m. FDF, Bededags aften
Passionskoncert
Konfirmationer
Gudstjeneste på havnen
2. pinsedag i Folkeparken
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Trinitatistiden:
Sommerudflugt, maj eller juni
Schubertiade i Sankt Ibs kirkeruin
Høstgudstjeneste i sognegården m. alle
præster og menighedsfrokost
Reformationsgudstjeneste m. 2 organister og
alle præster
Alle Helgen:
Alle Helgens andagt m. alle præster og m.
kaffebord i sognegården bagefter
Bach uge
Sangaftner m. nye salmer (nov. 17 – feb. 18)
Faste aktiviteter i kirken og sognegården:
Højmesser
Dåbsgudstjenester
Vielser
Bisættelser og begravelser
Onsdage i kirken med fyraftensandagt,
Stillemeditation el. koncert
Legestue
Babysalmesang
Minikonfirmander
Konfirmander
Børnegudstjenester
Sankt Jørgensbjerg koret
Koncerter
Sogneaftner
Filmklub
Læseklub
Seniorklub
Kirkehøjskole
Fælles spisning
Mødested
Sorggruppe
Nørkleklub

Sankt Jørgensbjerg Kirke
Lån/leje af sal til kirkelige aktiviteter/ møder.
Kordegnekontoret er åbent hverdage fra kl.
10-14 samt torsdag fra 16-18
Kirkegårdskontoret har ligeledes åbent
hverdage fra kl. 10-14.
Kirkegården er åben for besøgende alle dage.
Foreninger mv. der holder til i sognegården:
FDF Sankt Jørgensbjerg, sognets børne og
ungdomsarbejde.
Sankt Jørgensbjerg menighedspleje, står bl.a.
for fællesspisning.
Velgørenhedsforeningen af 1882, står bl.a.
for uddeling af julehjælp.
AA, Anonyme Alkoholikere, holder møde
hver uge.
Faste aktiviteter, andre lokaliteter:

Skoletjenesteaktiviteter (På Sporet af Jesus,
Salmesangsprojekt, skoletjenestebesøg)
Aktiviteter sammen med FDF
Provstiarrangementer
Plejehjemsgudstjenester (Sankt Jørgensbjerg
plejecenter, Kristiansminde lokalcenter)
Gudstjenester, Bocenter Lindegården, HUS 9
Præstens time, Bocenter Lindegården, HUS 3
Gudstjenester i arresten
Gudstjenester, koncerter, arrangementer i
kirken på Sankt Hans
Gudstjenester med Roskilde Pilgrimsforening.
Aktiviteter sammen med Roskilde
Flygtningevenner
Koncertkapellet
Præsternes arbejde i Roskilde Arrest,
Psykiatrisk Center Sankt Hans samt
Psykiatrien Øst.

Hvad vil 2018 bringe?
•
•
•
•
•

Nyt køkken og nye møbler i sognegården
Sankt Jørgensbjerg Kapel – på begynde transformationen til Koncertkapel
Øget fokus på kommunikation
Øget fokus på frivillige – rekruttering, inddragelse af netværk og fællesskaber
Forhåbentlig masser af aktiviteter i og omkring kirkens bygninger.

Er det noget for dig?
Vi er en åben kirke og har et stort ønske om mennesker med lyst til og mod på at være aktive i
kirken. Vi har et laug af frivillige kordegne, og det er plads til flere. Og vi starter nu en ny mulighed
op for at gøre noget: en ”altergruppe”, dvs. en kreds af mennesker som har lyst til på frivillig basis
at bestemme og praktisk pynte alteret med blomster og lignende. Inspiration har vi fra det
nyudgivne hæfte: Det bæredygtige alterbord

Medlemmer af menighedsrådet 2017:
Kim Jesper Josefsen,
formand
Lars Nielsen
kontaktperson
Allan Mortensen
Ulla Britt Sørensen,
præst
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Mette Gudman
næstformand
Hanne Langager
Kontaktperson
Carsten B. Larsen
Maria Fruerlund
Kamp, præst

Charles Clausen, valgt
kasserer
Kim Bramming

Jens Tiedt,
kirkeværge
Erik Munk

Susanne Presley
Mette Munk Bie,
præst

Annette Mathiesen
Martin Ishøy, præst

Sankt Jørgensbjerg Kirke
2016
1.463.507
2.479.565
935.294
59.490
1.142.535
56.199

Kirkebygning
Kirkelige aktiviteter
Kirkegård
Præstebolig
Administration
Finansielle poster

Resultat af drift
Frie midler (egenkapital)

391.815
799.175

Anlægsinvesteringer

1.834.469

2015
1.449.090
2.482.954
837.109
44.345
1.054.053
14.364

2014
1.504.724
2.542.001
1.041.636
46.433
1.283.572
-3.697

2013
1.816.714
2.578.035
752.239
159.189
1.599.565
31.941

551.511
407.310

46.332
-143.489

-244.681
-190.234

1.834.037

354.000

167.000

DKK/medlem, SJK
191
323
122
8
149
7
239

Kirkebygning
Kirkelige aktiviteter
Kirkegård
Præstebolig
Administration
Finansielle poster
Anlægsinvesteringer

DKK/medlem, sogn.dk (2015)
186
347
193
19
182
9
224

Anlægsinvesteringer;
239
Kirkebygning; 191

Finansielle poster; 7
Administratio
n; 149

Præstebolig; 8
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Kirkelige
aktiviteter; 323

Kirkegård;
122

