Påske 2017 - vær med!
Fællesskab i fokus
I 2016 blev tilgivelsen valgt som det centrale tema, der åbner ind til påskens univers med fællesskab og svigt, død og opstandelse.
I 2017 fokuserer vi på #detvihartilfælles. Med afsæt i Skærtorsdag og
nadverberetningen sætter vi gang i samtalen: ”Hvad er det gode fællesskab?”
- Vi har fokus på #detvihartilfælles for at understrege, at der er noget,
vi mennesker har tilfælles. Vi oplever ofte det modsatte i vores samfund.
Vi bliver mere individualiserede, og polariseringen er tydelig på sociale
medier og i vores politiske liv, hvor modsætningerne kan virke uforsonlige, siger biskop Henrik Wigh-Poulsen, formand for påskeprojektets styregruppe.
- Jeg tror, at det pres vi oplever på
vores fællesskaber, skyldes en ulykkelig kærlighed til dem. Tiden er fyldt
med en længsel og et pres på fællesskaberne, som er i krise. Mange er
ensomme og bange for at blive
udstødt. Nogle finder fællesskab i at
holde andre ude af det. Beretningen
om påskemåltidet er en stor modfortælling, en illustration af det fællesskab, som vi altid kan være med i, og
som vi altid bydes indenfor i, på trods
af vores fejl og mangler.

Påske2016 - #tilgiv
Det kom der ud af sidste års
påskeprojekt:
• 1,5 millioner i rækkevidde og knap
320.000 mennesker deltog aktivt i
samtalen på Facebook.
• 6 radioprogrammer (DR) og Aftenshowet med 500.000 seere satte
påske og tilgivelse på programmet.
• Hver 10. præst deltog i samtalen
om tilgivelse på sociale medier
• Hver 4. præst brugte materialerne

Nyt sprog
Målet med indsatsen er at give nyt
sprog til påskens budskab og skabe

• Artikler i lokale og landsdækkende
aviser.

og kant - også uden for kirkens mure.

• Generelt var der positiv respons
på kirkens initiativ til at sætte tilgivelsen på dagsordenen.
•
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Derfor laver folkekirken.dk igen i år en række materialer, der kan begynde
samtalen på hjemmesider og sociale medier.
Vi håber, at du vil bidrage til samtalen både i dit sogn og på de sociale
medier.
Påske i dit sogn
Vi ved, at der allerede er godt gang i påskefejringen i dit sogn og at det
er en travl tid for mange af jer med gudstjenester og arrangementer. Vi
tilbyder her materialer og ideer, som I kan bruge som et supplement til
de mange gode tiltag, der allerede foregår i dit sogn. Brug det som ekstra
anledninger til at få de gode indholdsrige samtaler i gang - også uden for
kirken.

Sådan kan I deltage i påskeprojektet
Særligt for 2017: Påskemåltid og fællesskab
Alle mennesker spiser. Og når vi spiser sammen, styrker vi fællesskabet.
Derfor er det oplagt, når vi i påsken 2017 ønsker at sætte gang i samtalen om #detvihartilfælles, at tage udgangspunkt i de påskemåltider, som
allerede foregår i mange sogne. Påskemåltiderne er en god anledning til
at åbne, styrke og tydeliggøre fællesskabet mellem mennesker både i og
uden for kirken.
Vi foreslår to konkrete måder, I kan gøre det på:
1. Inviter personligt. Beslut, hvem I vil sende en særlig invitation til
påskemåltidet. Det kan være folk eller grupper, som ikke normalt kommer
til kirkens påskemåltid. På den måde er I med til at åbne, styrke og synliggøre fællesskaberne i jeres kirke og i lokalsamfundet.
I kan fx invitere:
•
Nye tilflyttere i sognet
•
Udsatte grupper, fx beboere på institutioner, brugere af
socialt tilbud
•
Andre foreninger
•
Mennesker, som har mistet en i årets løb
•
Nygifte, dåbsforældre mfl.
•
Alle med ansvar i lokalområdet, fx skoleinspektør,
kommunalpolitikere, kulturinstitutioner, sociale institutioner osv.
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2. Samtalekort - sæt samtalen om fællesskab i gang:
Brug samtalekort med spørgsmål om fællesskab, som kan skabe dialog
mellem folk. 1. marts kan I hente samtalekortene og en vejledning til
brug i AV-rummet på folkekirken.dk. Det er nemt at gå til. På den måde
kan vi aktivt sætte gang i samtalen om de meningsbærende fællesskaber
i vores eget liv og i lokalsamfundet.
Samtalekortene kan bruges i forskellige arrangementer. Vi foreslår:
Påskemåltidet i sognet, hvor faste kirkegængere og særligt
inviterede kan få en god samtale om #detvihartilfælles.
•
Sogneaften eller fællesarrangement i lokalområdet med fx
biblioteket, en forening eller institution, hvor I inviterer to lokal		
kendte folk, som kan skabe en interessant dialog om fællesskab,
der kan være til glæde for andre.
•
Åbent arrangement eller samtalesalon fx på biblioteket,
skolen, i hallen eller borgerforeningen, hvor folk kan komme og 		
deltage i samtalen om #detvihartilfælles. Her kan alle deltagere 		
aktivt være med i samtalen i en form for ”speeddating”, hvor man
skifter samtalepartner undervejs og på den måde får mulighed for
at møde andre mennesker i sit lokalområde og tale med dem om,
hvad man har til fælles.
		
I kan hente samtalekort og vejledninger 1. marts i AV-rummet på
folkekirken.dk

•

Deltag i samtaler – brug #detvihartilfælles og #glædeligpåske
I april laver folkekirken.dk en indsats på sociale medier. Der kommer artikler og webtv, som dykker ned i fællesskabet og lægger op til samtale.
Du kan bruge dem lokalt i det omfang du har lyst.
Følg med Facebook og Instagram og på Twitter. Deltag meget gerne ved
at dele, ’synes godt om’ eller kommentere opslag, når du synes.
Brug de to hashtags #detvihartilfælles og #glædeligpåske. Så bidrager
du til samtalen på sociale medier. Se her hvordan.
Du kan læse meget mere om folkekirkens påskeprojekt på
www.folkekirken.dk/paaskeinfo
Vi glæder os til at fejre påske sammen!
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