Dialogmøde 2 - Fremtidens kirkeliv i Bredballe
Afholdt:

Torsdag den 7. juni 2018, kl. 19.00 – Bredballe Sognegård

Deltagere:

8 deltagere fra menigheden / sognet. Fra menighedsrådet Karen Klint, Andreas Kruse,
Bente Dahl og Annette Ravn. Ekstern konsulent Kjeld Ghozati (E+N Arkitektur) og Maria
Frandsen (E+N Arkitektur *ref.)

Synspunkter og forslag, der blev frembragt på mødet
01

Fremtidens kirkeliv
-

02

Fremtidens kirke i Bredballe, ser jeg gerne udfolde sig i den gamle kirke, hvor der er knyttet historie
og minder. Har ikke de store visioner for kirkelivet, kan godt lide kirken som den er. Kirken fungerer
godt, med gode præster. Kirken skal ikke rives ned, og man må derfor kunne løse udfordringerne
indenfor de nuværende rammer. Man kunne eksempelvis lave en tunnel mellem sognegården og
kirken, så man kunne servere kirkekaffe i sognegården i stedet for at servere kirkekaffe udenfor
våbenhuset, hvilket er en unaturlig måde at gøre det på.
- Nutidens kristendom i nutidens kirke. Det er imponerede, at mennesker for over 100 år siden tog
initiativ til at bygge en kirke. Jeg tænker, at nu skal chancen tages. Introducere motionskirke. Det er
moderne at være løbende. Forsamlingshuset med motion, og en kirke på toppen.
- Vi kan bygge en ny kirke et andet sted, men det vil uden tvivl betyde, at kirken bliver driftsmæssigt
dyrere. Der er ikke en entydig statistik på om det en fordel. Tag Billund som eksempel, her byggede
man en ny kirke i midtbyen og det fjernede ikke aktiviteten fra den gamle. Det skabte blot flere
muligheder. Der er sket mange nye aktiviteter, og det er sket på grund af rammerne, og ikke på
grund af, at folk har ændret sig. Man kan/må ikke tillægge de rigtige rammer en for lille betydning
for kirkelivet. Forbindelsen mellem kirken og sognegården mangler ved, at de er adskilt fra hinanden.
Der foregår noget andet på bakken end her nede i sognegården. Funktionerne bør knyttes tættere
sammen.
- Rammerne har stor betydning, i forhold til at få et stærkt forhold til kirken. Det lider sognet under.
Lad os da bare få nogle rammer, hvor der er plads til alle. Ønsket er en levende aktiv kristendom.
- Koncerter, musikken spiller en stor rolle. Et ønske om at fremme musikken.
- Kunsten er også en kommunikator. Hvis man får en ny kirke, får man også chancen for at få en visuel
del/identitet.
- Man kan spørge sig selv: Er det for jeres, vores eller fremtidens skyld, at kirken skal blive eller rives
ned?
- Jeg er optaget af, at der er plads til de folk, der gerne vil folkekirken men ikke af, hvordan rammerne
bliver skabt.
Relationerne
-

03

Når man bor i Bredballe hører man til Bredballe sogn. Vedrørende nybyggerkvarteret i Tirsbæk
Bakker er det derimod uklar, hvorvidt folk føler, at de hører til i Engum Sogn eller Bredballe Sogn.
- Optaget af kirkens undervisning, og sammen med forældre og kirken kunne oplære i den kristne tro.
Vigtigt at få skabt nogle relationer til og på tværs af menigheden.
De kirkelige handlinger
-

-

-

Det kniber med plads generelt til højtider, mens der til de daglige gudstjenester om søndagen er fint
plads (noget af det må skyldes indførsel af lørdagsdåb, for at kompensere for manglende plads på
grund af store dåbsfølger). Pas på med at opdele menigheden, fordi plads behovet stiger, det skaber
og fordrer ikke et fællesskab. Hvad end det er hverdag eller højtid hører tingene sammen, og kirken
skal fungere på alle tidspunkter.
Gudstjeneste vision: Man kunne arbejde med roen i kirken. Jeg synes der er skrækkelig meget snak.
Nyder den ro og stilhed, der kan være i en kirke.
Dåbsfølgerne er blevet større, og det er af stor betydning, at kirken kan rumme dem, som gerne vil
deltage. Vi har konstateret, at det kneb med pladsen om søndagen. Derfor holdes der om lørdagen
dåb for at kompensere for kirkens størrelse. Det er en nødløsning.
At man må stå og sige, at der ikke er plads til folk ved en konfirmation, bliver jeg rigtig ked af. Hvis vi
deler det mere op, så bliver det alt for mange konfirmations søndage. For 10 år siden stod vi også
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langs kirkens vægge. Konfirmationen i kirken er i dag en del af festen og et gunstigt øjeblik at skabe
relationer, og gode oplevelser i kirken er fuldstændig afgørende for om folk ønsker at komme igen.
Antallet af konfirmationer, hvor mange ekstra dage skulle der til, hvis man splittede dem op. Der er
26 konfirmander på et hold i dag, og der kan maksimalt være 5 på et hold, hvis der skal være plads til
alle gæsterne. Det er 4 ekstra konfirmationsdage pr. hold.
- Vi kommer aldrig mere i julen efter det år, hvor vandet løb ned i nakken på min søn.
Kirkens fysiske rammer
-

05

Dyb sammenhæng mellem rammerne og menighedslivet. Det er helt klart den opfattelse jeg har.
Kirken er ligegyldig, det er en man kan bygge og rive ned. Kirkebygningen er et hjælperedskab i
forhold til at få et menighedsliv til at fungere. Giver det overhovedet mening i de nuværende
rammer, som er sprængt på alle måder. Ikke sagt, at der ikke stadig er en historie og minder, men
det får man også i en ny kirke. Vi lever i kommunens største sogn med en kirke med beskedne
muligheder.
- Hvad betyder de røde mursten? Kirken er jo ikke et museum. Argumenterne imod nedrivning er alle
legale. Men vil dem, som bruger kirken lidt, tvinge dem, som bruger kirken meget til ikke at udvikle
sig? De rammer vi har er ikke hensigtsmæssige. Der er et behov for fællesskab. Det elementære i
kirken, er netop at se hinanden og at blive set, men rammen står i vejen.
- Er det ikke underligt? Vi har en kæmpe succes. Vi har tilstrømning af folk, der gerne vil være en del af
fællesskabet. Folk vil gerne ind, men i dag er det kun for de særligt udvalgte. Det er vidunderligt, at
det er en succes. Lad os da bare få nogle rammer, hvor der er plads til alle. Levende aktiv
kristendom.
Skepsis omkring nedrivning
-

06

Personlige tilknytning til kirken i form af dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Personligt betyder
kirkens nuværende rammer meget, fordi de er forankret i de kirkelige handlinger. Når man sidder i
kirkerummet, mindes man de stunder, som man har haft i kirken.
- Udviklingen af Bredballe de senere år har vist, at mange ting er forsvundet, og derfor skal kirken
bevares, som et fast holdepunkt.
- Kristne / kulturkristne: To store grupper af kristne dem, som er meget aktive og dem, som ikke er
det. Er det, det aktive A hold eller er det B holdet, som skal bestemme. Jeg er ikke flittig kirkegænger,
men jeg vil gerne vil have, at kirken bliver. B-holdet betaler stadig kirkeskat uden, at de overdriver at
komme der.
- Kan se, at de fysiske rammer ikke lever op til nutiden, men man må kunne løse dem på en anden
måde end at rive kirken ned.
- Historisk ansvar overfor de mennesker, som har samlet penge ind og været med til at skabe
Bredballe kirke. Det er den væsentligste grund til min modstand.
- Det er en unik og flot bygning, som passer ind i landskabet.
- Kirkens udfordringer er ikke en enestående problematik. Hvad end det handler om affolkning eller
tilvækst. Nedrivning er ikke noget vi ser andre steder. Hvorfor skal der være forskel på, om man kan
nedrive middelalderkirker og nyere kirker?
- Vi er nogen, som mener, at Bredballe kirke er et historisk kulturelt erindringssted.
- Kunne der være noget i kirken, som kunne være genstand for erindring? F.eks. alterbilledet,
døbefonten, tårnet m.m.? Nej det løser ikke problemet, fordi det er selve rummet, livet og
samværet, som har udspillet sig der. Det er hele pakken. Det betyder ikke, at man ikke må ændre
noget i den eksisterende bygning, for et eller andet skal der selvfølgelig ske.
- Der er sket et fald i antallet af medlemmer i folkekirken. (faldet skyldes sandsynligvis ændret
dåbspraksis, faldet er reelt derfor ikke så stort).
- Vi skal passe på, at vi river en kirke ned, fordi der ikke er plads i højtiderne. Jeg har ikke været i en
kirke, hvor der ikke har været pres på til højtider som konfirmation og jul. Det, at der ikke er plads, er
ikke noget nyt problem. Der var også begrænsninger ved konfirmationsfølget, da jeg var barn.
Processen og kommunikationen
-

Den umiddelbare reaktion på nyheden om nedrivning var modstand. Jeg blev ked af det.
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