
 
En fantastisk iderigdom 

En rigtig god og spændende visionsaften blev afviklet i Assingsogns Sognehus. Mona 

Solsø Holm, sognemedarbejder fra Ravnsbjerg i Århus, fik sat gang i tankerne med et 

velforberedt indlæg. Eksisterende tiltag i vore sogne blev blandet med nye ideer fra 

andre sogne og med plads til at vi kunne tænke selv. Hun pointerede at der er 

mange veje ind i det kirkelige fællesskab, men det er det gode indhold, der er 

afgørende for, om vi har lyst til at komme igen. Samtidig gælder det, at et event, en 

begivenhed kan få os til at komme, men det er relationen der får os til at 

blive/komme igen. Andre kirkers ideer kom også på banen, bl.a. ”Frokostklub for 

enlige mænd” samt minikonfirmandundervisning der strækker sig ud til 1. og 5. 

klasse, således at ”gabet” fra dåb til konfirmation ikke bliver for stort. 

Efter oplægget og kaffen blev der åbnet op for tankerne og visionerne som 

udspringer af vores område, vor kirke, vort sogn. Allerede inden aftenen var 

begyndt, var de første ideer kommet frem om besøgstjeneste til familie og ældre, 

om at rykke gudstjenesten til kl. 16, placere konfirmationerne Storbededag og 

lørdag, lave strikkede dåbsservietter mm. På indeværende tidspunkt er der en stak 

på over 70 papirer med forskelligartede ideer, som hver enkelt deltager skulle skrive 

ned. Bl.a. kan nævnes friluftsgudstjeneste mellem Fakta og Meny. Koncert i 

Krydsfeltet. Café for børn og unge i Sognehuset. Et voksenkor. Undervejs blev der 

arbejdet i grupper, hvor man bl.a. kunne forholde sig til; ”Musik”, ”kirkens 



fællesskab”, ”I have a dream”, ”gudstjenesten”, ”børn” med mere. Gennem disse 

mere strukturerede visioner kom der mange indfaldsvinkler til, hvordan vi er og kan 

være kirke her i området. 

Menighedsrådet skal summe videre over emnerne i sommerferien og i efter året 

skal der arbejdes med en visionsopgave stiftet har iværksat. Dette vil ske i 

begyndelsen af september, og senest 1. søndag i advent skal indstillingen gives til 

Biskop Henrik Stubkær. En vision der gerne skulle afspejle nogle af de strømninger vi 

mærkede her til visionsaftenen. Løbende gennem sommeren vil man blive 

konfronteret med forskellige visioner, når man kommer til kirke i Assing. En 

visionsaften er jo kun en opstart, visioner er noget der fortløbende kommer og vi 

håber at mange vil tænke med på, hvordan det Jesus har givet os og er for os, kan 

blive nærværende her i området, ja, hvordan vi kan være kirke i Assing sogn netop 

der hvor vi er. 

 

 


