Dialogmøde 4 - Fremtidens kirkeliv i Bredballe
Afholdt:

Torsdag den 11. juni 2018, kl. 19.00 – Bredballe Sognegård

Deltagere:

7 deltagere fra menigheden / sognet (8 deltagere inviteret). 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
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Fremtidens kirkeliv
-

-

-

-

-

-

-

-

Mennesker i fokus, ikke bygningen: Det handler om menighedslivet og ikke bygningen. Ønsker, at det
er mennesker og menneskers ideer, og ikke bygninger, der skaber kirkelivet. Form skal kun opstå, når
indholdet trænger sig på, og indholdet er kristendommen. Nye lokaler får ikke nødvendigvis folk til at
arbejde bedre sammen.
Tidspunkt på dagen / ugen: Efterlyser at, man generelt favner bredere for at få nye kunder i biksen.
Hvad er det for et sogneliv jeg kan deltage i, når det hele foregår i dagtimerne. Hvornår foregår der
noget for mig? Der er ikke noget sogneliv for os voksne, der arbejder. Det handler altså om
tidspunktet på dagen og hvornår på ugen.
Gudstjenesteformer: Arbejde med forskellige gudstjenesteformer, som appellerer til flere
målgrupper. Både til dem, som vil gå til højmessen om søndagen, aftengudstjeneste,
gospelgudstjeneste, børnegudstjeneste mm. Et ønske om et kirkerum, som kan danne rammen om
alle disse.
Tænk, hvis kirkelivet kunne være ligesom i en sportsklub (metafor), hvor man træner i løbet af ugen
(fællesaktiviteter som salmesang) og om søndagen kulminerer det i en kamp (gudstjenesten).
Hvorfor kan man eksempelvis ikke se VM i fodbold på storskærm i Sognegården? Kan man ikke holde
en stor fest?
Fællesskab og mangfoldighed er vigtigst for kirken. At være sammen med de mennesker, der
kommer i kirken og hører prædiken og synge salmesang. For menighedslivet er fællesskabet det
vigtigste, og bygningen skal i form af rammerne være med til at fremme fællesskabet. Jeg kunne godt
tænke mig et rum til kirkekaffe, for vi må stå halvvejs ude af døren og inde i kirken, efter
gudstjenesten. Vi får ikke folk trukket med ned i sognegården. Det er nødvendigt for kirkelivet, at vi
får skabt nogle uformelle relationer udenfor kirkerummet for at invitere folk ind.
Fremtidens folkekirke: Hvad skal en moderne folkekirke? Den skal skabe mening i den tidsalder, vi
lever i. Vi stiller spørgsmålstegn ved vores eksistens? Vi vil have en mening. Filosoffer er de nye
rockstjerner. Det handler om samskabelse med fokus på alle livets faser. Kirkelivet strækker sig langt
ud over de kirkelige handlinger. Nye fællesskaber på tværs af generationer, som vi oplever det i
vores tid med koncerter. Hvordan gør vi Sognegården til et kristent forsamlingshus for alle i
Bredballe? Der findes mange gode initiativer allerede med babysalmesang osv. Processen er i gang
med udvikling af mange initiativer. Danskerne mener, at folkekirken kan give svar på vores eksistens.
Mottoet: bliv kristen og lev længere. Hvad med initiativer som Bredballe diskussionsklub eller
fredagsspiseklub for familier. Det handler om at skabe noget fremtidigt.
Kirkerummet som et rum til stilhed. Hvorfor er kirken ikke åben så længe, at man har lyst til? Åben
ved automatik i stedet for, at kirken låses af. Kirken som et stille sted man kan gå hen.
Visionen har vi arbejdet med de seneste mange år, og vi har også talt meget om der skulle en
ændring af kirken til, eventuel udvidelse. Vi har valgt at prioritere udvidelse af sognegården, fordi vi
har prioritet sognelivet, og aktiviteter til børn og unge, så de kan være en del af kirkelivet med
babysalmesag, minikonfirmand osv. Det er ikke kun de unge det skal handle om. Vi skal også lave
noget for de ældre, som hver onsdag, hvor vi har sang og samvær. Første gang var der 5, så 8-10
stykker, og i dag er vi over 70. Her taler man om det at miste, fordi de fleste er alene.
Opnå en stærkere forbindelse mellem de aktiviteter, som foregår i kirken og sognegården.
Det med forandringer, det skal man selvfølgelig være åben overfor, men der er også traditioner.
Visionen er derfor en bevarelse af Bredballe kirke. Der er stor forskel på kirkeliv og sogneliv. Kirkeliv
er det, som foregår i kirken, og sogneliv er alt det andet, som foregår rundt omkring i byen. Vi skal
ikke blande funktionerne, kirken er til de kirkelige handlinger og sognegården til de andre aktiviteter.
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Relationerne
- Fællesskabet er vigtigt. Derfor er bekymringen hos de unge, som er søgende, men som måske vælger
at søge andre steder hen. Hvordan får vi fat i de unge? Er der brug for en ungdomspræst?
- Tilknytning til kirken, hvad med alle de unge, hvad med tilflytterne. Nye mennesker, der har købt
dyre byggegrunde, som ønsker at komme i Bredballe kirke, selvom de måske har sognebånd til
Engum kirke.
De kirkelige handlinger
-

-
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Til gudstjenesten skal man kunne høre, hvad der bliver sagt, musikken og salmesangen. Kunne ønske
lokaliteter til at tage børn ud under prædiken. Det har vi ikke mulighed for i dag, og der er for langt at
gå ned med børnene i sognegården.
Jeg vil gerne have dåben tilbage i søndagsgudstjenesten. Det fint med lørdagsgudstjeneste, men det
er om søndagen, at man byder børnene velkommen.

Kirkens fysiske rammer
-
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Går ind for nedrivning af kirken. Vi er i år 2018 og som udviklingen er, bliver man i dag forvist til et
lille sted bagerst i kirken. Det er nu, at det skal ske. Bygningen er i sig selv ikke vigtig. Vi kan bruge
nogle større rammer, hvor man kan være sig selv og sammen i et usagt fællesskab.
- Der er nogen i sognet, som er forhindret i at komme i vores kirke, fordi de er gamle og demente. Vi
har nogle fysiske rammer, som vi bliver nødt til at arbejde med.
- Omkring bygningen er der nogle ting, som bliver nødt til at blive lavet. Der bør være mulighed for
samliv efter gudstjenester som i sommerhalvåret, hvor der er mulighed for at stå ude. For at sikre, at
få nye med ind i fællesskabet. Et sted for den uformelle snak.
- Kirken er fin som den er, men det er også en spændende tid vi går i møde. Hvis vi skal have en ny
kirke, så håber jeg, at den bliver meget smuk. Jeg finder glæde i skønhed, æstetik og kunst. Det nye
skal være så fantastisk. Gerne et sted, hvor der er lys, en fornemmelse man får lige fra man kommer
ind. Og tiden indtil da må vi klemme os sammen.
Skepsis omkring nedrivning
-

-

-

Personlige tilknytning til kirken i form af dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.
Historien er vigtig. Vi skal huske det er bønder og fiskere, der har skabt Bredballe kirke. Det skal vi
have respekt for. Det er et erindringssted, et sted, som er helligt.
Udfordringer med pladsen er et almindeligt problem også i mange middelalderkirker. Man skal ikke
gøre det til et kæmpe problem, at man ikke kan komme i kirke juleaften. Foretrækker en kirke, som
er helt fyldt, fremfor tanken om en stor kirke, som næsten er tom.
Det må koste mange penge at bygge en ny kirke.
Dybt bekymret for om vi skal have flere år med byggeplads og tunge lastbiler m.m. af hensyn til os,
der bor lige omkring.
Bevist om, at der er mange kompleksiteter ved kirkebygningen, men udfordringerne må kunne løse
indenfor de nuværende rammer.
Modstanden mod nedrivning af Bredballe kirke er stærk og massiv. Vi taler om at løsne sognebånd,
hvis snakken fortsætter af det nuværende spor. Der, hvor jeg møder folk er der altså ikke tale om
bagateller.
Jeg kan ikke se ideen i at rive kirken ned og jeg kan ikke se behovet. Det betyder ikke, at jeg har sagt
110 % nej.
Hverken fortaler for en nedrivning eller imod.
Der må være en vis respekt for det, som står. Derfor taler jeg ikke for, at der ikke kan udvides. Hvis
det er nødvendigt, at der gås massivt til værk, så bevar noget ikonisk fra vores kirke. Eks. døbefonten
bevares.
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Processen og kommunikationen
-

-

-

Dybt chokeret over at finde nyheden om nedrivningen af Bredballe kirke i det seneste kirkeblad, som
en lille notits på side 5. Har svært ved at forstå, at man ikke har lavet en business case. Hvad er det
som foregår? Processen er gået galt. Nu bliver der spillet op til dans, er det ikke derfor vi sidder her?
Mangel på kommunikation fra menighedsrådet, er under alt kritik. Det fik mig op i det røde felt.
Selvom jeg hverken er fortaler eller imod forslaget om nedrivning af kirken.
Vi føler ikke, at vi er blevet mødt. Processen er gået galt.
Det er en stor overraskelse, at man vil rive kirken ned. Tænk på de mange spørgsmål det rejser. Det
er ved at klinge af. Der er ikke længere nogen, der siger, at det kan man ikke. Måske en anden
proces, hvor man blev oplyst på en anden måde, så vi havde undgået megen vrede.
Der hvor jeg kommer er det ikke ved at klinge af.
Ønsker grundlæggende en transparent kommunikation fra menighedsrådet. Jeg ønsker, at
menighedsrådet involverer folk. Vi må tale med hinanden og få flere øjne til at se på denne sag.
Jeg har ikke sagt for eller imod. Jeg undrer mig en del. Det er som om, der er noget, som er udsagt.
Hvad er det, der skal genstartes? Og hvorfor? Sognet er jo ikke vokset?
Fred er det vigtigste for mig.
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