Årsberetning for Sct. Mikkels Menighedsråd 2019
Der har i 2019 været et højt aktivitetsniveau med baggrund i Menighedsrådets erklærede
målsætning, at alle kirkelige aktiviteter med gudstjenesterne som omdrejningspunkt og forkyndelse
er de vigtigste opgaver. Undervisning og et varieret udbud af arrangementer for alle aldersgrupper
skal understøtte og bidrage til at udbrede det kristne budskab og skabe liv og vækst i sognet.
Menighedsrådet ønsker at bevare kontakten til mennesker, der benytter kirkens tilbud, så kirken
opleves som et sted, hvor man får lyst til at komme igen og være en del af fællesskabet.
Udover højmesser og gudstjenester på alle søn- og helligdage har der i årets løb været en række
særlige gudstjenester: 4. maj Mindegudstjeneste, Festgudstjeneste ved Dannebrogs 800 års
jubilæum, Flagdag for Danmarks udsendte, Advents- og julegudstjeneste for soldater fra
Antvorskov Kaserne, Julegudstjeneste for elever fra Dyhrs Skole og Børnenes julegudstjeneste. Der
er afholdt 6 konfirmandgudstjenester med deltagelse af konfirmanderne selv samt Børne&Ungekoret og familiegudstjenester til Fastelavn og Krybbespil. Korshærspræst Ida Lund har
holdt 3 gudstjenester i kirken.
Aktivitetsudvalget har planlagt og gennemført en lang række sogneeftermiddage og –aftener samt
koncerter.
Dostojevskij-studiekredsen, som sognepræsterne Poul Damsgaard og Simon Buchwald sammen
med medlem af Menighedsrådet Jonas Dinesen og en række præster fra provstiet afholder, er blevet
en stor succes. I 2019 har Forbrydelse og straf samt Brødrene Karamazov været på programmet.
Sognepræst Mona Møberg Larsen, som har vikarieret under sognepræst Marie Legarths sygefravær,
tog sig af et hold juniorkonfirmander. Til indstudering af årets krybbespil havde flere frivillige
voksne tilbudt deres assistance, og der var meget fin opbakning fra forældre og familier til de 16
medvirkende skuespillere.
I samarbejde med de øvrige kirker i Slagelse by har der været en række fællesarrangementer:
Filmstudiekreds, Læsekreds, Friluftsgudstjeneste, Diakoniens Dag og Torvedagskoncerter, de
populære korte orgelkoncerter på 5 onsdage i sommertiden.
Sct. Mikkels Kirke deltager i Sct. Michaels Nat, hvor der bydes på forskellige koncerter og
ligeledes adgang til kirketårnet. Aftenen slutter med Aftenandagt ved en af kirkens præster.
I 2019 foregik åbningsceremonien af Kunst og Kirker i Sct. Mikkels Kirke.
Sogneudflugten gik til Køge, hvor der var arrangeret besøg i Køge Kirke. En hel bus fuld af glade
deltagere fra menigheden fik en flot rundvisning i kirken og kunne bagefter nyde den medbragte
kaffe og kage i menighedshuset, der var reserveret til os i tilfælde af dårligt vejr. Det var særdeles
velkomment.
Medlem af Sct. Mikkels Menighedsråd Aase Bjerring afgik ved døden i marts 2019.
Som nyt medlem indtrådte Per Madsen.
Med venlig hilsen Sct. Mikkels Menighedsråd

