Kirkemusikalsk planarbeid i Skien menighet 2009 – 2010.
Vedtatt av Skien menighetsråd i møte 27.05.09.

Strategiedel med bakgrunn i
Strategidokument for Skien menighet :
1. Gudstjenestelivet.
Mål: Å være en menighet med rom for tilbedelse, forkynnelse og fellesskap i et rikt og
inkluderende menighetsliv.
Delmål: Utvikle kirkefelleskapet mot større fleksibilitet, bredere involvering og enda
mer stedegengjøring av gudstjenesten, gjennom:
* større oppslutning om gudstjenesten
* større grad av delaktighet fra ulike grupper og enkeltpersoner i menigheten
* større bredde i gudstjenestelivet
* appell til barn og unge
2. Skien kirke som byens kirkelige storstue.
Mål: Å være en kirke som virker samlende på befolkningen og innbyr til gode
fellesskapsopplevelser i byen vår.
Strategier:
* fortsette et mangfoldig konserttilbud
* fortsette og utvikle flere storstue-aktiviteter som ung messe, kortreff m.m.
3. Trosopplæring.
Mål: Å være en menighet som bidrar til at de må bli hos Kristus når de vokser opp
likesom de ved dåpen blir forenet med ham.
5. Folkekirkens brede kontaktflate.
Mål: Å være en kirke og en menighet som er åpen for alle medlemmer, og som i ord og
handling viser respekt for den enkeltes tro og liv.

Hovedstrategier for det videre arbeid med kirkemusikken
1.
2.
3.
4.

Å bygge menighet
Å være en kulturåpen kirke for mennesker i Skien
Å vise variasjon og mangfold
At ansatte og frivillige arbeider sammen

Overordnet målsetting
Å skaffe til veie midler nok til å kunne ansette en kantor II for å få realisert denne
satsningen på kirkemusikken.

Handlingsplan
1. Sikre Jentekoret (12 – 18) ved opprettholdelse av 20 % stilling som korleder
samt arbeide mer offensivt med rekruttering. Lage egen brosjyre, komme inn i
kulturskolens brosjyre, få fram sponsorer, øke kontakten med og aktiviteten fra
foreldre som frivillige medarbeidere. Samarbeide med organist i Borgestad.
Ansvarlig: Kantor og dirigent for Jentekoret
2. Starte aspirantkor høsten 2010. For 6 – 8 åringer. Skaffe korleder til dette
arbeidet samt få til tilbud som foreldre vil synes er attraktivt, f.eks at man før
øvelsen gir tilbud om middags i Ungdomshuset for foreldre og barn, organisert

som en middagsklubb. En frivillighetskoordinator vil være nødvendig for å få
dette til. Det vil samtidig være et godt familiearbeid i menigheten. Ansvarlig:
Frivillighetskoordinator (Guri Berntsen) og kantor
3. Opprettholde tilbudet om babysang, minst et kurs i semesteret a 8 ganger. Lønnet
instruktør. Ansvarlig: Trosopplæringsutvalget og prosjektleder (Tormod
Klovning)
4. Vurdere hvordan man beholder de jentene som blir for gamle for jentekoret.
5. Knytte til seg elever fra kulturskole og musikklinje Skien videregående, gi tilbud
om framføring, samarbeide med ansatte ved kulturskole og Skien videregående.
Ansvarlig: Kantor og prosjektleder (Tormod Klovning)
6. (Orgelskole. Midler fra OVF og ev Kulturrådet. Drives i samarbeid med andre
organister og i regi av Fellesrådet/Kirkevergen)
7. Arbeide med salmesangen i menigheten enten ved å knytte til seg forsangere
eller lage et voksenkor for vanlige menighetsmedlemmer, noe som i tillegg vil
være et godt bidrag til voksenarbeidet i menigheten, hvilket menigheten mangler.
Ansvarlig: Kantor, prestene og frivillighetskoordinator (Guri Berntsen)
8. Avholde sang og musikkvelder minst en gang i semesteret. Ansvarlig: Et eget
utvalg bør ha ansvar for dette.
9. Åpne kirken for felleskirkelig lovsangskveld en gang i semesteret. Ansvarlig:
Menighetsrådet og prosten
10. Videre arbeid med Kantoriet. Ansvarlig: Kantor
11. Knytte til seg solister til større og mindre framføringer. Ansvarlig: Kantor
12. Samarbeide med Grenland Symfoniorkester. Ansvarlig: Kantor.
13. Samarbeide med andre aktører i musikklivet i byen. Dette gjelder mange typer
arrangementer fra Ung Messe og familiegudstjenester til konserter og
sangkvelder. Ansvarlig: Alle i staben og Menighetsrådet
14. Leie ut kirken til eksterne arrangører av konserter.Ansvarlig: Menighetsrådet og
kontoransatt (Elin Helgen)
15. Øke frivillighetsarbeidet og engasjementet organisatorisk med flere aktive
ansvarlige deltakere i komiteer m.m. slik at det kirkemusikalske arbeidet i Skien
kirke blir et dynamisk flergenerasjonstilbud i Skien menighet. Ansvarlig:
Frivillighetskoordinator (Guri Berntsen)
16. Arbeide for at det kirkemusikalske arbeidet i Skien kirke kommer med i Skien
kommunes kulturplan. Ansvarlig: Kantor, sokneprest og prosjektleder (Tormod
Klovning)

Nødvendig strategisk arbeid med økonomi og struktur –
konkretisering
Menighetsrådet oppnevner en arbeidsgruppe for å arbeide fram lønnsmidler til
kantor II stilling via søknader til Kulturrådet, dialog med kulturkontor og
kulturpolitikere, kirkeverge og fellesråd, kulturskole, videregående, sang og
musikkråd kommunalt og fylkeskommunalt m.m. Utvalget bør også ha som oppgave
å rekruttere flere frivillige medarbeidere samt jobbe med å skaffe sponsormidler til
det kirkemusikalske arbeidet.

