Dialogmøde 3 - Fremtidens kirkeliv i Bredballe
Afholdt:

Torsdag den 11. juni 2018, kl. 17.00 – Bredballe Sognegård

Deltagere:

7 deltagere fra menigheden / sognet (8 deltagere inviteret) Fra menighedsrådet Karen
Klint, Andreas Kruse 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
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Fremtidens kirkeliv
- Mange forskellige typer af gudstjenester, som kan samle mange forskellige mennesker, på forskellige
tidspunkter af dagen. Eksempelvis spaghettigudstjenester tilpasset børnefamilien indeholdende
gudstjeneste og fællesspisning, eller tusmørkegudstjenester om aftenen.
- Visionerne er udfordret, måske truet, af manglende ressourcer og rammer. Man arrangerer jo ikke
noget, man ikke kan facilitere grundet f.eks. pladsmangel. I forvejen venteliste på bl.a. babysalmesang.
- Tættere forbindelse mellem sognegården og kirken i relation til sociale arrangementer.
- Kan ikke sige, hvordan rammen skal være, men det er vigtigt at skabe en stærkere forbindelse
mellem sognegården og koblingen til kirken, kirkerummet. Det vil være fordrende for et rigt kirkeliv.
- Sognegården er blevet Bredballes forsamlingshus, hvilket er meget positivt. Men for en, som er
meget glad for gudstjeneste, biblen og salmer, ser jeg gerne det smitter af på kirken.
Relationerne
- Børne- og ungdomsarbejde i et samspil mellem kirke, skole og hjem for at skabe dybere relationer.
Oplevelse af, at de nye kirkegængere, herunder børn og unge, har brug for vejledning i kirkegang og
normer.
- Adskillelse eller sammenlægning af de to sogne Bredballe og Engum. Ny udstykning I Bredballe, føler
ikke de hører til Engum sogn, selvom de rykker tættere og tættere på Engum. De har knyttet
sognebånd til Bredballe.
Kirkelige handlinger
-
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Oplever, at gudstjenester har for højt et støjniveau (manglende mulighed for at tage børn ud under
prædiken). Forslag om flere opdelte gudstjenester og nogen, som er samlet. Eksempelvis
gudstjenester for urolige børn.
- Der er mange, som bliver døbt i sognet, og derfor er det et godt initiativ med lørdagsdåb. Dog hører
en barnedåb til i gudstjenesten om søndagen. Lørdagsgudstjeneste for dåb er i orden, men måske en
god blanding ville være at foretrække. Rammerne er ikke til at holde dåb om søndag. Der er ikke
dåbsværelse og der skal også være plads til dem, som kommer i kirken for at få ro.
- Konfirmander i de to sogne, Bredballe og Engum, har på grund af udstykningen af Bredballe
forskelligt knyttet sognebånd, og konfirmander vælger derfor kirke på kryds og tværs.
- Det er et luksusproblem vi har med, at der kommer vanvittig mange juleaften, når vi kører
julegudstjenester fra formiddag til aften.
Kirkens fysiske rammer
-
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Hverken fortaler for eller imod en nedrivning af Bredballe kirke.
En kirke skal både kunne have det intime og samtidig rumme mange pladser ved højtider.
De fysiske rammer og mulighederne har stor indflydelse på, hvordan kirkelivet vil komme til at
udvikle sig. Der er færre, som kommer i kirken på grund af de manglende rammer. Diskussionen
rundt om bordet, med hensyn til visioner om fremtiden, ender tit op med, at rammerne ikke er til
det. Vi har 150 pladers i kirken, og to stakkels præster, som skal dele deres tid op, fordi der ikke er
plads nok. Vi kan ikke det hele. Derfor vil en større bygning kunne lette på det pres. Jeg tror ikke på,
at vi får en ekstra præstestilling. Selvom man kunne grave ned under kirken, vil det ikke skabe flere
pladser, som vi mangler. Vi har fået et åbent vindue nu, som måske ikke er der om 5 år. Rammerne
skal være der for, at alle visionerne kan leves ud. Det er trist at fjerne en kirke, men med et sogn på
7000 mennesker, er det nødvendigt.
Bredballe kirke er en lille, smuk og hyggelig kirke. Men med en ny kirkebygning, som vi alle kan være
stolte af, vil vi kunne samle flere. Og det må være meningen med det hele, at vi kan samle flere, til
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både sang og gudstjenester. Det ville være dejligt, hvis de sociale arrangementer lå tættere
forbundet med kirken.
Skepsis omkring nedrivning
- Personlig tilknytning til kirken i form af dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.
- Man river da ikke kirker ned.
- Kulturhistoriske argument: Kun kirker før 1648 er uigenkaldeligt fredet, resten vil man ved tilladelse
reelt kunne rive ned. Ud fra et bevaringssyn, vil man da i fremtiden kun kunne opleve
middelalderkirker og det nye i vor tid. Hvad så med alt det midt imellem?
- De fleste danskere er kulturkristne, og bruger derfor ikke kirken hver søndag.
- Hvor er evidensen for, at en ny og større kirke skaber en større og mere attraktiv menighed?
- Lokalhistorisk argument: Kirken er et lokalhistorisk vidnesbyrd om, at Bredballe er et gammelt fattigt
fiskerleje. I Bredballe er meget blevet revet ned og bygget ny i senere år. Alt behøver ikke at være
nyt. Vi må også gerne nøjes. De lokale borger har rejst kirken, det må vi respektere og anerkende.
- Løsninger: Kan der ikke gøres noget i de eksisterende rammer. Kan der graves ud under? Gammelt
kombineret med noget nyt. Bygningen bør bevares i sin oprindelige form. Kan der udvides til siden,
underneden eller med balkoner, for at skabe noget mere plads. Eksempel: Forslag om at fjerne den
store tappe, og grave ud under kirken. Det må kunne lykkes at skabe den plads, der kun er nødvendig
en gang imellem.
Processen og kommunikationen
-
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