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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.

Mål for Sankt Jørgensbjerg Kirke i 2019 og 2020
Generelt:
•
•
•

Øget fokus på vores aktiviteter så vi har noget som både rammer bredt, dybt og alle
aldersgrupper.
Igangsættelse af mindst et nyt tilbud til målgruppen børn, unge og deres voksne.
At gøre Sankt Jørgensbjerg Kirke og Sct. Ibs ’kirkerum’ mere tilgængelige enten som åben
kirke eller via flere arrangementer i kirken.

Gudstjenesteliv:
•

Fastholde det eksisterende gudstjenesteliv herunder understøtte flere gudstjenester og
andagter på andre tidspunkter end søndag formiddag. Eksempelvis ved at lave
naturgudstjeneste/andagt/spiritualitet/ pilgrimsvandring – udnytte at vi er nabo til skov og
vand.
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•
•

At styrke gudstjenestelivet i Sankt Jørgensbjerg som svar på tidens søgen efter tro og
mening med tilværelsen.
At afklare om der er grobund for et gudstjenesteudvalg og i givet fald oprette det med
inddragelse af menighedsrådsmedlemmer og eventuelt andre frivillige.

Kirken og samfundet:
•
•

At fremme det dialogiske i vores arrangementer; eksempelvis ved fællesspisning, oplæg til
dialog ved sogneaftner, filmklub og lignende.
At samtalen om tro og spiritualitet skal styrkes yderligere ud over allerede eksisterende
muligheder – såsom sorggruppe og litteraturkreds – gennem oprettelse af 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 heraf.
Igangsætte kampagne for at få flere til at modtage eNyhedsbrevet.
Bedre og mere målrettet brug af kommunikation i og ved kirkens lokaler.

Frivillige:
•

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.

Om kirkens aktiviteter i sognet
Vedligeholdelse og fornyelse
I 2018 foretog vi en opdatering af Sognegården med et nyt køkken og nye møbler til mødelokaler
og salen. Ved Kirken blev der lavet ny stenbelægning, som vi håber er mere handikapvenlig.

Foredrag der rækker ud til debat og samtaler
Vi har i løbet af 2018 indbudt til debat om tro & tvivl, robusthed og de syv dødssynder.

Sankt Jørgensbjerg synger
I 2018 fik vi sunget os igennem de nye salmebogstillæg og hørt om nogle af tankerne bag deres
udgivelser. Vi fik besøg af Peter Arendt og Ensemble Nordica, som spillede kinesiske sange og på
magisk vis fik os til at synge med. Vi er også begyndt med månedlige sangeftermiddage, hvor vi
nyder de mange dejlige sange fra Højskolesangbogen.
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Fulde huse
Det er ikke kun juleaften og til vores julekoncert, at vi må melde alt optaget. I januar fik Fuzzy &
DUO1702 fyldt kirken til en fortryllende nytårskoncert, og få dage senere var vi lige så mange i
Sognegården, der oplevede Esben Kjær tale om sorg med sit bevægende foredrag: Kunsten at leve
med sine døde resten af livet. I august indbød vi til bydelsvandring, hvor vi sammen skal udforske
kendte og mindre kendte områder af sognet. Bydelsvandringer fortsætter i 2019.
Igen i 2018 fokuserede vi gennem Menighedsplejen på at mødes omkring måltidet. Ca. en gang om
måneden fyldes salen i Sognegården med mennesker, som spiser sammen og deler nogle gode
timer. Også det fortsætter i 2019.

Når de unge ’går til præst’
Konfirmationen står stærkt i Roskilde Stift også i Sankt Jørgensbjerg, hvor vi hvert år konfirmerer
ca. 80 konfirmander. Igennem ca. otte måneder samles de unge i Kirken og Sognegården for at
snuse til kristendommen, til det med Gud og os og ikke mindst tage del i fællesskabet. Det
betyder, at konfirmanderne bliver en stor del af den faste søndagsmenighed, ligesom de står bag
en bod på Adventsmarkedet og går ruter, når vi samler ind til Folkekirkens Nødhjælp i marts
måned.

Mødet med det enkelte menneske
Mange mennesker lægger deres vej forbi Kirke og/eller Sognegården i løbet af et år til
fællesspisning, filmaften, foredrag, Seniorklub, kirkekontoret, kirkegården, legestue, nørkleklub,
sangeftermiddag, babysalmesang, sorggruppe, Mødestedet, Sankt Jørgensbjerg Kor, FDF,
adventsmarked, koncerter, minikonfirmand, konfirmand, stillemeditationer, bydelsvandring,
læseklub, sommerudflugt, gudstjenester, dåb, begravelse, konfirmation, vielse eller et af de andre
mange rum, der opstår i sognet, hvor mennesker kan mødes. Det er mange mennesker, som
møder hinanden og mange, hvis veje krydses. Uanset i hvilken anledning man kommer her, så
håber vi, at hvert enkelt menneske oplever sig set og inkluderet i et større fællesskab.

Samarbejde med FDF
Vi sætter stor pris på den nære relation, vi har til vores FDF’ere, som har deres daglige gang i
Sognegården. Vores gode relationer kommer blandt andet til udtryk gennem vores samarbejde
om Adventsmarkedet, store bededagsaftens arrangementet, hvor vi er sammen i Frugthaven for
at fejre gudstjenesten og bagefter spise varme hveder sammen, og når salen i Sognegården til
fastelavn bliver fyldt med udklædte børn til sognets fastelavnsarrangement.

Præsternes særlige funktioner
Alle præster i Sankt Jørgensbjerg Kirke har en del af ansættelsen lagt andre steder end i sognet.
Ulla Britt Sørensen, Mette Munk Bie og Martin Ishøy er præster i psykiatrien, mens Maria
Fruerlund Kamp er præst i Roskilde Arrest. Det betyder, at vi også er involveret i arrangementer i
Sankt Hans Hospitalskirke og for eksempel omtaler dem i kirkens pr, ligesom både kor og organist
er med til gudstjenester i psykiatri og arrest.
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Om økonomien
Sogn
Medlemmer, 2017
2017
1.758.042
2.602.615
734.010
174.055
1.225.037
-15.218

2016
1.463.507
2.479.565
935.294
59.490
1.142.535
56.199

Resultat af drift
Frie midler (egenkapital)

93.602
894.382

391.815
799.175

Anlægsinvesteringer

324.254

1.834.469

Kirkebygning
Kirkelige aktiviteter
Kirkegård
Præstebolig
Administration
Finansielle poster

Kirkebygning
Kirkelige aktiviteter
Kirkegård
Præstebolig
Administration
Finansielle poster
Anlægsinvesteringer

Sankt Jørgensbjerg
7.671 (7.681-2016)
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 (Regnskab 2017)
229
339
96
23
159
-2
42

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

Anlægsinvesteringer;
Finansielle poster; 2 42

Administration;
159

Kirkebygning; 229

Præstebolig; 23
Kirkegård; 96
Kirkelige aktiviteter;
339
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