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Visionen for Ribe Stift. Ribe Stift vil lade forandring og forankring gå hånd i 

hånd 

Kirken i Ribe Stift skal derfor være rammen om 

 vedkommende formidling af evangeliet 

 engageret og inspirerende dåbsoplæring og kristendomsoplysning  

 medmenneskelig omsorg 

 tilværelsestolkning i åben dialog 

 god kirkelig forvaltning 

 

Vedkommende formidling af evangeliet 

Evangeliet skal formidles forståeligt og vedkommende både i gudstjenstlig 

sammenhæng og udenfor. 

Ribe Stift vil arbejde på at finde veje til at frugtbargøre mødet mellem folk og kirke. 

Kirken vil lægge særlig vægt på mødesteder og samtaler med mennesker, der ikke 

føler sig hjemme i folkekirken eller i den kristne tro. 

Rammerne for folkekirken i Ribe Stift skal være så tilpas vide, at de kan rumme et 

lokalt kirkeliv i forandring og fornyelse – herunder ændrede gudstjenesteformer, 

frekvenser, og tider. 

 

Engageret og inspirerende dåbsoplæring og oplysning om kristendommen 

Alle i Ribe stift skal have mulighed for at møde det kristne budskab, uanset alder. 

Ribe stift ønsker at videreudvikle religionspædagogiske aktiviteter, herunder at støtte 

forsøg med og udvikling af dåbsoplæring lokalt. 

 

Ribe stift vil fortsat støtte og vægte det oplysende arbejde og samarbejde, der foregår 

mellem skole og kirke. 
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Medmenneskelig omsorg 

Medmenneskelig omsorg er en uadskillelig del af kirkens historiske identitet og 

behøver et fornyet fokus.  

Den medmenneskelige omsorg består i kirkelig sammenhæng i to opgaver, en 

pastoral og en diakonal. Den pastorale opgave falder ind under præstens stadige 

forpligtelse til at øve sjælesorg. Den diakonale opgave skal kirken løse med 

udgangspunkt i lokale behov og i et fortsat og fornyet samvirke med frivillige, såvel 

enkeltpersoner som organisationer.  

 

Tilværelsestolkning i åben dialog 

Folkekirken i Ribe Stift er ikke alene en forkyndende kirke, men som folkekirke 

tillige altid en spørgende kirke, der lader sig udfordre af netop de spørgsmål, som det 

moderne menneske stiller sig selv.  

Ribe Stift ønsker derfor at bringe sig i tæt kontakt med den folkelige debat, men også 

at lære af den akademiske verden (teologi, humaniora og samfundsvidenskab), der er 

med til at sætte dagsordenen for den folkelige debat.  

 

God kirkelig forvaltning 

I lighed med principper for god offentlig forvaltning ønsker Ribe Stift at lægge vægt 

på god kirkelig forvaltning. Ribe Stift ønsker at løse sine opgaver professionelt med 

lige dele fokus på hensigtsmæssighed og faglig kvalitet. 

 

 


