
Provstens indlæg



Baggrunden for dette møde

• Budgetsamrådet 4. maj:
– Formandens udmelding om, at der skal lukkes 2-3 

kirker i provstiet
• Flere menighedsråd kan gå sammen og på sigt lukke en af 

‘deres’ kirker

• Flere menighedsråd kan gå sammen og fra start af lukke en 
af ‘deres’ kirker

• Menighedsrådene kan modsætte sig alt og afvente, hvilke 
kirker KM’s rapport udpeger til lukning

• Menighedsrådene kan undgå lukning af en kirke, hvis de ved 
lejeindtægt kan gøre kirken udgiftsneutral. Dog skal 
kirkerummet ‘afindvies’, hvis udlejer bruger kirkerummet til 
andet end kristelige gudstjenester.



Det, jeg frygter

• at vi i løbet af det kommende år får lukket det 

antal kirker, vi skal have lukket – og så ånder 

alle andre lettet op, og kører videre som før



Det, jeg håber

• at vi vil bruge anledningen til at (gen-)overveje
– hvad vil vi som kirke?

– fører det, vi gør, til det, vi vil?

– hvordan svarer de menneskelige ressourcer, vi har, til det, 
vi vil?

– hvordan bruger vi vore økonomiske ressourcer i forhold til 
det, vi vil?

– forvalter vi medlemmernes medlemsbidrag ansvarligt?

– Er gudstjenester vores kerneydelse? 

– Er vi nødt til at gentænke vore gudstjenester og vores 
måde at formidle på (både ord og musik)?



Hvorfor forandre?

• Mange ting er gode nok som de er. Mange yder virkelig en stor indsats. 
Nogle af kirkerne i provstiet har stor søgning til gudstjenesterne.

• Mine frustrationer:
– vi mangler legitimitet i samfundet (folk kommer kun til kirkelige handlinger, 

kirkerne er knap halvfyldte om søndagen, søndagsgudstjenesten er stiv og 
kedelig, kirken er så rummelig, at man er ligeglade med, hvad folk tror på, der 
bruges rigtig mange penge på ‘mursten’, der er dårligt psykisk arbejdsmiljø
osv.)

– hverken præster eller menighedsråd er klædt på til at lede og udvikle en 
menighed

– vi præster og organister er bagud med, hvordan man formidler i det moderne 
samfund, og der er hverken midler til efteruddannelse eller 
uddannelsestilbud, som kan afhjælpe det

– det er svært som præst gang på gang at stå over for ‘kultur-kristne’, som skal 
have foretaget kirkelige handlinger (tit med mange deltagere), og så stå med 
ganske få deltagere til søndagsgudstjenesten. 

– hvad skal afholde folk fra at melde sig ud, hvis krisen virkelig begynder at 
kradse? Det er svært at forklare folk, hvad medlemsfordelene er.



At prædike for engle

- nødvendighedsteologi

• Er det lige meget, hvor mange der kommer til 
søndagshøjmessen?

• Er menigheden alle døbte, og er det så lige 
meget, om de kommer om søndagen?

• Er der så meget andet fællesskab om Kristus i 
løbet af ugen i kirken, så at søndagen er af 
mindre betydning?

• Men hvorfor bruger vi så så mange lønkroner 
på højmessen (1/2 organistløn osv.)?  



Kan fokus skabe højere kvalitet?

• Kan én af kirkerne i pastoratet/teamet rumme 
alle søndagskirkegængerne?

• Er det en idé at satse på udvikling af 
højmessen i den ene af kirkerne, og på
udvikling af hverdagsgudstjenesterne i de 
andre?

• Kan det betyde frigivelse af tid både hos præst 
og organist og kirketjener til forberedelse og 
afvikling af gudstjenesterne?



Nye tiltag

• På hvilken baggrund sætter man nyt i gang?

– det har præsten lyst til?

– det gør de i nabosognet?

– målgruppen er en stor del af sognets 
medlemmer?

– den voksende menighed efterlyser det?

• Hvad er succes-kriteriet for nye tiltag?

• Hvor længe skal det løbe, før det skal 
evalueres og fortsætte/stoppe?



Hvad får dig til at gå i kirke?

• Hvad skal der til, for at du kan være stolt af det, vi byder på i 
kirken?

• Hvad skal der til, for at du får lyst til at trække dine venner og 
din familie med til gudstjeneste?

– Oplevelsen af, at det er noget vigtigt, der sker?
• en tankevækkende prædiken

• musik og ord, der rører dig

– Bekræftelsen af et fællesskab om troen?
• her bydes du velkommen som den du er, med varme og gæstfrihed

• her kan du få venner og et netværk

• her kan du tage dine venner og din familie (incl. børn) med

– Genkendelighed?
• her kan du synge med på salmerne

• her kender du formen, og kan let finde ud af, hvordan du skal 
gebærde dig uden at falde igennem 



Hænger det, der sker i kirken, sammen 

med vores hverdag?
• Hvordan be’r vi?

– be’r vi for det, som er virkelige anliggender eller er bønnerne små, litterære 
kunstværker med opdigtede emner?

• Hvordan synger vi?
– er musikken indbydende, eller skaber den distance?

– vågner og vokser vore relationer gennem sangen?

• Hvordan anvender vi sproget i kirken?
– befordrer sproget nærhed, glæde og varme?

• Er der glæde i gudstjenesten?
– udspringer glæden af det underholdende ‘program’, eller af fællesskabet og det 

befriende budskab, gudstjenesten kommer med?

• Hvorledes vokser prædikenen frem?
– prædiker præsten ud fra sit kendskab og sjælesørgeriske relation til menigheden, eller 

er det ok, at det kun er almindelige erfaringer, der prædikes?

– skal menigheden deltage i prædikenforberedelsen?

– skal prædikenen være personlig, eller er det ok, at den er teoretisk/teologisk?



Vores kerneydelse

• Gudstjenesten og fællesskabet om Kristus

• Fælles anliggende for præst, organist, kordegn, 
kirketjener, menighedsråd og ideelt set også: 
menighed.

• Fælles ansvar

• Fælles forberedelse: prædikenen er ideelt set, hvad 
samtalen med menigheden igennem ugen må munde 
ud i.

Søndagshøjmessen må ikke blive et musealt vedhæng, 
som ‘normale’ mennesker føler sig fremmede i, og som 
ikke hænger sammen med vores hverdag.



Flere spørgsmål

• Kan man forestille sig en anden model end den nuværende med, at hver kirke 
tilbyder alle (de samme) ting?

• Giver fokus og specialisering bedre kvalitet, mere energi til nytænkning og bedre 
tid til forberedelse?

• Hvordan kan man inddrage organist, kirketjener, kordegn, MR og menighed i 
planlæggelse og afholdelse af gudstjenesten?

• Hvad er succeskriterierne for en gudstjeneste? Spiller antallet af kirkegængere en 
rolle?

• Er det realistisk, at et menighedsråd selv kan indse, at ‘deres’ kirkes tilbud ikke er 
velbesøgte nok til, at det kan retfærdiggøre driftsudgifter på kr. 3-7 mio. kr. 
(foruden præstelønning) om året?

• Skal vi lade økonomien i Københavns Stift afgøre, om der skal lukkes kirker – eller 
skal  vi selv se med kritiske øjne på vore kirker og på, hvor meget folk bruger dem?

• Hvad opnår man ved at udleje en kirke i stedet for at sælge den, hvis der alligevel 
ikke er brug for den?



Mit mål med denne aften

• Nedsætte en arbejdsgruppe med en 

repræsentant fra hvert sogn

• Skal mødes 1 gang om måneden for at tænke 

videre sammen

• Skal præsentere idéer og konkrete forslag for 

denne forsamling i begyndelsen af det nye år.


