Dialogmøde 1 - Fremtidens kirkeliv i Bredballe
Afholdt:

Torsdag den 7. juni 2018, kl. 17.00 – Bredballe Sognegård

Deltagere:

6 deltagere fra personalegruppen. Fra menighedsrådet Karen Klint, Andreas Kruse og
Bente Dahl. Ekstern konsulent Kjeld Ghozati (E+N Arkitektur) og Maria Frandsen (E+N
Arkitektur *ref.)

Synspunkter og forslag, der blev frembragt på mødet
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Fremtidens kirkeliv
-

-

-

-
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Relationerne
-

-

-

-
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Kan ligge genkendende til at missionshuset og forsamlingshuset tidligere har faciliteret aktiviteter og
funktioner, som i dag er trukket mere ind i kirken og sognegårdens rammer. Kirkerummet og
Sognegården bliver derfor brugt i stigende grad. Oplevelsen er, at der er mange gode initiativer i
gang allerede. Ønsket er mere af alt det gode, som er i gang, og at man ikke er bange for, at der
kommer nye tiltag til. Fremtidens kirkeliv handler om tiltrækningskraft.
Hvad er det, der gør, at folk stimler sammen i nogle kirker? Det har måske noget at gøre med kirkens
fysiske rammer og rumlige muligheder. Sammenligning med en splinterny kirke, hvad vil gøre en
markant forskel for at få flere til ved højmessen. Vil en ny kirke løse dette? Man må have kritisk
stillingtagen overfor at ændre for meget ved det gængse.
Historisk set var Bredballe et fisker- og bondesamfund. For ikke at gå til Hornstrup, valgte man på et
tidspunkt at samle penge ind for at bygge en kirke. I 1907 var der godt 400 medlemmer, hvor der i
samme kirke i dag er 8000 medlemmer. Bredballe er altså et større samfund, hvor vi måske kan finde
andre bidragsyder, herunder fonde, til et nyt tidssvarende kirkerum, så stedet i højere grad bliver en
afspejling af det nuværende samfund. Ønsket om at skabe et team omkring udviklingen.
Mulighed for flere deltagere ved kirkekoncerterne vil give økonomisk mulighed for at arrangere
koncerter med navne, som man ikke kan invitere i dag. Det vil give nye muligheder og mere
opmærksomhed.
Et ønske om, at et møde med kirken kan være af mere uformel karakter end ved gudstjenester. Der
er en oplevelse af, at mange flere kommer til arrangementer på grund af relationer. Relationer er
vigtige for kirkelivet, hvilke eksisterer på mange måder og niveauer i vores tid. En kirkelig relation
kan starte med et arrangement som sang og samvær. Kirkelivet er andet end højmessen. Hvordan
indgår man i fællesskabet som ny kirkegænger? Der mangler man et rum, der fordrer fællesskabet.
En god oplevelse kan udvikles til en relation på et splitsekund.
I forhold til børnefamilier og unge må der ligge et kæmpe potentiale ude i byen. Der er en undren
over, at der ikke kommer flere til en baby-børnegudstjeneste. Små landsbyer kan nemt trække folk
til.
Kommunikationen udi sognet kan og skal være bedre, en løsning kunne være at etablere et større
frivilligt korps, som kan arbejde med relationer til den helt almindelige Bredballe borger.
Kommunikation gennem de digitale medier, såsom Facebook, fordi det opleves, at det kunne være
en mulighed for at nå hurtigt ud til folk, og at de hurtigt kan reagere på det. Ikke som vi gør i dag
med et opslag i avisen, lidt gammeldags. Det kunne særligt være en ide at kommunikere til
børnefamilierne om aktiviteter som børnesalmesang.
Generelt privilegeret arbejdsplads. Der bliver lyttet og givet midler. God arbejdsplads, derfor stor
villighed og opbakning til udviklingen, personale ressourcer. Fantastisk at være et sted, hvor der sker
meget forskelligt.
Det opleves, at der er trivsel i det allerede etablerede børnekor og pigekor. I dag er der en god
kontakt til skoler, gamle og unge.

De kirkelige handlinger
-

Til konfirmation: tænk, hvis man kunne sige til gæsterne til konfirmanderne, at alle kunne komme
med. Mange ærgrer sig i dag over ikke at være en del af konfirmationsdagen i kirken. Her kunne
kirken virkelig sælge mange billetter. Konfirmationen er den største mulighed for at skabe gode
relationer, og det kan man ikke imødekommer i de nuværende rammer.
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Kirkens fysiske rammer
-
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Til jul er det ikke muligt at afvikle flere juleaftensgudstjenester, end vi allerede gør. Vi kan max
klemme 150 ind juleaften ad gangen. Der kommer mange mennesker, og derfor skal de også have et
sted at være. Vi skal skabe en god oplevelse på de få tidspunkter (højtider), hvor der er mange, som
samles i kirken. Skabe relationer, der kan udvikle sig til noget mere. I de store kirker, hvor der
kommer mange, vil man få en helt særlig oplevelse, når mange synger sammen.
Alt respekt for historien, men vi skal også tænke mere end 100 år frem. I 1980’erne byggede man
Bredballe Sognegård, der sagde man også det ikke ville blive nødvendigt, men det blev det. Vi har
fået gode rammer i Sognegården nu. Der ville ikke være det samme kirkeliv uden sognegården.
Behovet ændrer sig, og derfor kan man undre sig over, at kirken fortsat er identisk med
opførselstidspunktet.
Aktiviteter, som i dag foregår i Sognegården kan af praktiske årsager ikke afvikles i kirken. Det
skyldes bl.a. den manglende plads, men også møbleringen, som er fast og ikke fleksibel.
Kirkens nuværende rammer er ikke tidssvarende, der er f.eks. ikke et dåbsværelse, eller adgang for
handicappede. Der er heller ikke mulighed for at få en god snak med nogen. Oplever meget tydelig
forskel på muligheder i sommer og vinterhalvåret, fordi det om sommeren er muligt at mødes
udenfor kirkerummet til kirkekaffe. Fornemmer, at det er en vigtig del i at skabe et fællesskab.
Oplever kirken som en ”Kom og gå” kirke, fordi det er svært at trække folk med ned i Sognegården
bagefter til kirkekaffe.
Parkering er ikke kun udfordret ved jul. For eksempel ved en stor bisættelse kan der også mangle
parkeringspladser. Et større kirkerum vil også øge behovet for parkering.

Skepsis omkring nedrivning
-
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Processen og kommunikationen
-
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