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Fokus 2020: Have fokus på Mission i Danmark
ved at lave flere tiltag

•

Måltidsfællesskab med mening

Onsdag i Kløvermarkskirken, Holbæk
Måske kender du det, at du befinder dig i kirken altid og du ikke har tid til andet, f.eks. samvær med
naboer, foreninger osv., sådan var vi nogle der havde det for 31 år siden. Hvordan kunne vi gøre det bedre
for os alle sammen?
Vi ville finde en dag, der kunne passe os alle sammen, og så lægge alle møder på den dag. Det blev til
”Onsdag i Kløvermarkskirken”. Vi har altid haft et stort spejderarbejde, og de flyttede også til onsdagene.
Da der så var spejderforældre, der ventede på, at deres børn skulle blive færdige, så de kunne komme hjem
og spise, opstod ideen med at lave fællesspisning udbudt til et beskedent beløb. Der er i dag ca. 30 i snit,
der benytter sig af tilbuddet. Der er mange spejdere, der spiser med og indimellem er der også forældre,
der spiser sammen med deres børn.
Madlavning forestås af to frivillige, der sørger for to retter mad til en pris af 25 kr. (2019 pris). Det er
forskellige, der laver mad hver gang, og spejderne laver også mad.
Hvad har det betydet for menigheden?
Alle ved, at det er om onsdagen, det er strikke aften, undervisning, foredrag og meget andet, og om
søndagen er der gudstjeneste og forhandlingsmøder.
Vi kan ikke helt undgå, at der er møder på andre dage, men det har helt klart været en lettelse at kunne
trække de fleste mødeaktiviteter sammen til to dage.
Vi har mulighed for at få clearet ting af med det samme, fordi mange af de folk, man skal lave aftaler med
er der.
Vi kender hinanden bedre, end før.
Folk ”hænger ud” efter spisningen selv om der ikke er program
Det har virket i vore menighed i 31 år.

Kontaktperson i Holbæk Baptistmenighed
Menighedsleder Finn Günther
finn@famgunther.dk
mobil 41834802

