Dialogmøde 6 - Fremtidens kirkeliv i Bredballe
Afholdt:

Torsdag den 18. juni 2018, kl. 19.00 – Bredballe Sognegård

Deltagere:

10 deltager fra menigheden / sognet / brugere af sognegården. 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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Man skal starte med at se på, hvad vil man med kirkelivet. Mere liv omkring kirken, skabe glæde og
begejstring. Musik og sang. Refleksioner når man er i kirke, folk har travlt. Folk har brug for ro, mere
refleksionstid. Samvær og fællesskab. Noget for familier. Primært ældre mennesker kommer i kirken,
opleves som en gennemsnitsalder på 70. Ikke tiltrækkende for familier. Fokusere på indholdet:
foredrag, musik, koncerter, fællesarrangementer, noget at mødes om, madlavning, stress coaching.
Nogen at snakke med er vigtigt. Inspirerende præst gerne med lidt kant, der tager fat i nogle
samfundsmæssige ting med en vis humor.
Jeg synes, at vi ser en udvikling omkring, at der er mange, som bliver nonfirmeret. Vi har gjort brug af
torsdagsklub for de større børn, men mit indtryk er, at folk ikke bakker op om det. Det synes jeg er
ærgerligt, fordi det måske kunne have ændret deres syn på konfirmationen. Jeg synes, at der bliver
lavet mange gode initiativer med de unge og børnene som fokuspunkt. Det er svært at få folk i
Bredballe til at bakke op om tiltagene.
Jeg kan godt lide at kigge på ny kirkekunst.
Der er ikke noget bevarelsesværdigt ved kirken, den kan man bare vælte, men hvis man vælter
kirken, så skal man brænde for det. Det vil være en god idé med for eksempel at samle ind til kirken i
sognet, som man gjorde det oprindeligt. Det væsentligste er det, som sker i kirken. I skal tænke stort,
så de penge I smider i en ombygning eller ny kirke ikke bliver spild for fremtiden. Den nye ånd skal
bygge kirken – ikke en lille snæver menighed. Der skal være mandat for at vælte den.
Udgangspunktet for det fremtidige kirkeliv afhænger ikke af rammerne, men af kirkegængere og
personalet. Man kan være godt tilfreds med det arbejde, som bliver gjort allerede. Ikke blind, for at
der ting som ikke fungerer, men det fungerer godt i sognegården.
Der er forskel på kirkeliv, som er gudstjenester, og sogneliv, som er noget andet knyttet til kirken.
Måske er det noget med, at vi som ældre ikke kun skal foreslå noget, som er godt for os. Vi skal få de
unge med på banen og rette os ind derefter. En af drømmene er præster som før, hvor
præstegerningen var deres kald. Nu er det mere en stilling med en 37 timers arbejdsuge, sådan som
alle andres indstilling til arbejdslivet.
Der er arrangementer overalt i vores tid. Vi vil i kirke for at synge og høre Guds ord. Jeg tror ikke, at
man kan arrangere sig ud af det.
Man kan godt bruge fornyelse, men det kommer ikke af ny kirke. Det tror jeg ikke, at der kommer
flere kirkegængere af. Der er så mange kulturkristne, som kun kommer til højtiderne. Det er ikke
gennem kirken, at man skal have fat i dem. Tiltrækningen til kirken er gennem arrangementer i
sognegården. Fysisk er det to forskellige steder. Der sker noget i sognet, der kan tiltrække.
Man skulle have nogle arrangementer for forskellige grupper, måske bare det at mødes er hele
essensen med kirken. Det kunne være for børnefamilier eller folk, der begynder at blive lidt grå.
Uforpligtende samvær. Besøgstjenesten ønskes genoplivet. Fyraftensgudstjenester savner jeg. Det
med at have nogle tidspunkter, som er udenfor højmesse tid. Eller stille musik mens man bare sad i
kirken. Der er et hav af muligheder, se muligheder i stedet for begrænsninger. Ser et aktivt liv i
sognegården, og så må dem, som får lyst komme i kirken.
Ønsket er at favne alle og skabe kunder i butikken. Der er brug for stilhed og nærvær i en
sammenhæng, som er uforpligtende. Det handler om nærvær og samhørighed i
gruppesammenhæng.
Det fungerer super godt med yogatimer i sognegården. At jeg kommer udefra og laver noget, som
ikke har direkte tilknytning til kirken. De er typisk fra 35 år og opefter. Det er positivt med boblende
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energi. Det jeg gør er, at de kan komme selvom de har en dårlig dag. Man kan være med på sine
egne præmisser, at man kan komme uforpligtende og løfte med andre i flok. Med kristendom kan
man mærke, at man har kontakt med noget dybere. Det er godt med opslag i sognegården. Flere har
på den måde fundet ud af, at de kan deltage i andre arrangementer. Det har fået dem med i kirken,
særligt til koncerter.
- Spaghettigudstjenester er måske en lidt poppet måde at få folk ind, men på den anden side handler
det om at mødes i nærvær. Meditationsgudstjenester som nyt tiltag om tirsdagen. Det er det folk har
brug for at mærke, hvad et rum kan, når det holdes af en person. Man kan være med lige meget,
hvad man har med af smerte. Folk skal kunne komme uden, at de er meget troende.
- Man læser om de mange aktiviteter, men der må f.eks. gerne skiftes mellem ugedagene for foredrag
af hensyn til større fleksibelt for at kunne deltage. Jeg vil også gerne synge og være en del af et
fællesskab. Savner noget fællesskab, hvor man laver mad sammen. Det nemmere hvis man er en
flok, der kommer alene.
- Har hørt noget om, at man laver dåbsklude. Det er noget, jeg gerne vil være med til at producere.
- Når man har fat i konfirmanderne et helt år. Kunne det være en idé at samle konfirmanderne en
gang om året, hvor de var med til at planlægge, hvad der skulle ske. Når børnene kommer i
konfirmationsalder, så er der mange andre ting som trækker. Det får dem måske til at fastholde
kontakten til kirken.
- Noget for pensionister og unge blandet og hver for sig. Nyder på den ene side generationer sammen,
men også at holde dybe samtaler mellem voksne. Hvis det skal være for flere målgrupper, så er det
godt at arbejde med tidspunktet sen eftermiddag og aften.
- Synge sammen og gerne højskolesang ikke kun kirkesang. Det at synge sammen samler og rør dybt.
Der er en dybere mening med det.
- Hverdagslivet for unge mennesker går stærkt. Derfor skal det være sådan noget tre kvarter inden
aftensmaden. Det er noget folk efterspørger.
- Endags pilgrimsvandringsture. Gå på hærvejen nogle timer med en ramme sat for stilhed eller
gående meditation.
- Sognegården har mange initiativer om formiddagen og tidlig eftermiddag, grundet præsternes
arbejdstid, men ikke når andre har fri. Det handler om tidsrummet, letheden og længden af
arrangementet. Højskole ånd er godt med det at løfte i flok. Det handler ofte om ensomhed, mange
har gang i alt muligt, men de savner at være en del af en gruppe.
- Noget som fungerer i Mølholm er et menighedsråd med unge medlemmer, ofte på arbejdsmarkedet,
som har fingeren på pulsen. Præster med åbenhed overfor nye initiativer i eks. Mølholm, hvor der er
koncert med Gnags. Musik går lige i hjertet. Tiltag, måske det popkultur, der skal til for at få de unge
med. Jeg kan bare sige, at det virker. Det kan give mange frivillige. Det handler meget om præsten. I
Aarhus tænker man ikke kun kirken som et åbent hus men som et forsamlingshus. Der skal være
plads til alle. Gud er fællesskab og nærvær. Hvis man åbner op for noget nyt og boblende bliver det
et helt andet miljø.
Relationerne
- Spørgsmål med hensyn til Tirsbæk Bakker, som ligger i Engum Sogn, men hvor mange bliver reelt
døbt i Bredballe. Der er sogneskel lige der, hvor udviklingen sker. Vi kender ikke fakta. Jeg vil dog tro,
at mange børnefamilier, der bor i Tirsbæk bakker får børn døbt i Bredballe. Der skal nok også bygges
en ny skole ude i Tirsbæk bakker. Hvem ved måske bliver Engum kirke for lille til det sogn. I stedet for
at sige, at de sikkert vil komme til Bredballe, så gør de det måske ikke. Hvis børnene går på
Kirkebakkeskolen er der selvfølgelig en forbindelse til kirken der.
- De unge generationer er svære at få fat i. Da vi var unge var der søndagsskole, men dengang var der
heller ikke så mange forstyrrelser. Unge mennesker søger andre unge mennesker. Et klart ønske om,
at flere unge mennesker melder ind. Der er brug for initiativer, som kan være med til at flytte noget.
- Man er nødt til at gøre opmærksom på sig selv og promovere sig som kirke. Det er nødvendigt for, at
folk ved, hvad de kan deltage i.
- Jeg kigger kirkebladet på nettet, men det er mange gange svært at finde. Det bør ligge på forsiden.
De kirkelige handlinger
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Kirkens fysiske rammer
-

05

For personalet er rammerne ikke tidssvarende.
Lad argumenterne vinde, hvis de er gode nok, skal folk nok komme med. Hvis argumenterne ikke er
gode nok, så skal man forholde sig lidt i ro.
Skepsis omkring nedrivning
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-
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Jeg vil helst, at der blev lavet et eller andet, hvor der kan udvides ved at lave en tilbygning.
Personlig tilknytning til kirken i form af dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Begivenheder og
minder, som er knyttet til kirken.
Jeg har kendt nogle af de mennesker, som har været med til at bygge kirken.
Jeg går ind for en bevaring og at lave noget ved manglerne, som f.eks. dåbsværelse, handicaptoilet
m.m. I Berlin er der for eksempel en ruinkirke, hvor der er lavet toiletter i en kælder under kirken.
Forståelse for at der kunne være forbedringer, men det må kunne løses indenfor de nuværende
rammer.
Respekten for dem, som har bygget det, er vigtig.
Vejle kommune har erklæret kirken bevaringsværdig i første grad. Det er ikke kun middelalderkirker,
som er historiske kirker. Bredballe Kirke er fiskernes trang til at have deres eget Guds hus. Jeg mener
ikke, at man kan nedrive Guds hus ned, fordi der ikke er handicaptoilet. Der må kunne bygges noget
til. Det er der masser af eksempler på.
Med henblik på fremtiden, vil uansvarlig omgang med kirkeskattepenge, føre til udmeldelser. Der er
mange kulturkristne og tilflyttere uden et forhold til kirken. De betaler kirkeskat for, at kirkerne
bevares.
Vi bruger kirken til søndagsgudstjenester, og jeg synes, at der er rigelig plads. Det er klart, at vi har en
kærlighed til den kirke, vi har her. Det er vores kirke, og den behøver der ikke at blive rørt så meget
ved.
Savner en talmæssig bevæggrund for behovet for en større kirke. Ved gudstjenester har det
gennemsnitlige antal kirkegænger fra 6. maj til 17. juni med dåbsgudstjenester været et gennemsnit
på 55. 3. juni der var 121 med tre barnedåb.
Udbygningen af sognegården har betydet, at mange gode initiativer er i gang. Hvad vil man mere?
Behøver man bygge en ny sognegård/kulturkirke på bakken.
Man river da ikke kirker ned. Det er for mig et helligt hus. Det er ikke bare en bygning. Jeg har
tidligere hørt om tanker for udvidelse af kirken pga. faciliteter for kirkens personale. Det kom der
ikke rigtig noget ud af. Derfor kommer det som en overraskelse, at man vil rive kirken ned. Der har
været store møder tidligere om valg til menighedsrådet, men nu er der ikke kampvalg længere. Vi
kan ikke se, hvordan det ser ud om 5-10 år, når man har bygget et stort palads, vil folk så blive ved at
komme til? Vi har en bygning, som har stået der i mange år. Argumentet er, at der kan ikke være så
mange mennesker til konfirmation, men sådan var det også da jeg var barn. Dengang kunne man
heller ikke have hele familien med. Skal man imødegå de manges krav om at komme i kirken
juleaften og til konfirmation. Eller skal den fungere hele året rundt. Selvom kirken er lille, kan det
godt lykkes. Man skal til gengæld være glad for, at der kommer mange mennesker til. Vi må få det til
at fungere.
Kirken er en del af Bredballes DNA. Normalt river man ikke kirker ned. De kirker man ikke bruger
mere, river man heller ikke ned, men man bruger dem til andre formål.
Jeg kan undre mig over om menighedsrådet har undersøgt muligheden for udvidelse, eller om det
bare handler om at få arkitekter til at tegne et nybyggeri. Der kunne også udskrives en konkurrence
for udbygning af kirken evt. med udgravning under kirken. Det mener jeg sagtens kan lade sig gøre
uden at skæmme kirken.
Jeg ved, at der kan være mange udfordringer med plads. Hvad med at transmittere konfirmationerne
over i sognegården? Det må være de biologiske forældre til konfirmanden, der har krav på at sidde i
kirken. Resten kan følge med på skærm. Gør det samme juleaften, transmittere det over i
sognegården. Jeg ville være træt af at sidde i en kirke med plads til 300 og være 35-40 til en
gudstjeneste. Det dejligt at sidde i en kirke, som er halvfuld i stedet for. Jeg kunne ikke drømme om
at komme i en stor kirke. For mig er lille og småt hyggeligt.
Jeg har en datter i kørestol. Jeg kan godt se, at der skal ske noget af hensyn til tilgængeligheden. Jeg
synes, at det er drastisk, at rive kirken ned, men der er behov for nogle forandringer.
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- Hvilke visioner ligger bag nedrivning, bortset fra, at man vil rive ned?
Processen og kommunikationen
- Menighedsrådet har provokeret med måden de har kørt processen på. Jeg ved ikke om møderne her
er kommet på baggrund af processen. Jeg synes med alle de medlemmer, som betaler til kirken, at
det er vigtigt, når man laver så drastiske beslutninger at have en før proces før udmeldingen. Det er
godt med åbenhed og god dialog.
- Vi er mange, som er absolut imod en nedrivning. Vi frygter, at møderne her er udtryk for politisk
manipulation, jf. dagsorden på det kommende menighedsrådsmøde på onsdag, hvor ansøgning om
nedrivning af Bredballe kirke er på dagsordenen.
- Vi er bange for en splittelse i sognet, at der opstår to hold, som kriges mod hinanden. Vi vil løse
sognebånd og er ked af den måde det meldt ud på.
- Selvom vi har snakket om udvidelse tidligere, så kom det bag på mig, at man ville rive kirken ned. Det
er sindssygt provokerende. Jeg synes, at det for dårligt. Det har ikke været åbent drøftet i sognet, at
det var en mulighed. Processen er kørt af sporet. Jeg er vred og ked af det.
- Opfatter det som et præstige projekt. Det har været en lukket proces. Man kan ikke se noget om det
i referaterne. Det vidner ikke om en demokratisk proces. Jeg har fra mange fået indtrykket af
”genstart”, men man genstarter ikke noget som allerede fungere.
- Menighedsrådet er demokratisk valgt, det vi glade for. I repræsenterer sognet.
- Jeg synes, at det et modigt menighedsråd, der tør rive en kirke ned. Hvad der nu skal ske
procesmæssigt, må vi se. Hvis der skulle træffes store beslutninger i min tidligere virksomhed, så
vidste vi, at hvis ikke alle er med, så er det, fordi argumenterne ikke er gode nok. Hvis argumenterne
bliver gode nok, skal alle nok gå med.
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