
Hvad skal være kirkens kendetegn? 

Stikord fra debataften 24. august 2011 i Utterslev Kirke 

 

Troværdighed, mangfoldighed, dynamisk fællesskab. 

Ved siden af traditionelle kirker skal der også være mere fleksible rum til film, spisning mv. 

Flere forskellige gudstjenesteformer – og gerne med mulighed for deltagelse/ medvirken. 

 

Inkluderende, vidtfavnende og udfordrende. 

Fysiske rammer: flere åbne kirker og kirken mere ud på gaden. Større synlighed. 

Gudstjenester: Målrette gudstjenester mod specifikke målgrupper, så det inkluderer. 

Favne bredere: I kommunikationen – vi skal blive bedre til at kommunikere og fortælle hvad vi gør.  

Fremadrettet: Mere PR og info-medarbejdere.  

Personale / kirken som arbejdsplads: Ledelse – daglig ledelse og formulering af fælles retning.  

Blive bedre til at henvise til hinanden. 

 

Udfordrende, troværdig, forvandlende. 

Gudstjeneste – fingeren på pulsen; skal ramme mennesker der hvor de er – vi burde planlægge det 

i fællesskab / koordinere bedre.  

Events som kunst – kulturelle tiltag.  

Diakoni: Kirkekaffe – her vi hører om menigheden. Ægteskabsrådgivning og konfliktløsning. 

Inkluderende kirke: Se mennesket som et skabt menneske, der hører Guds rige til. 

 

Vedkommende for den enkelte, uanset hvilken baggrund man kommer med. 

Imødekommende – begynder i våbenhuset – og at gå mere ud af kirken 

Dialog: diskutere, stille spørgsmål, udfordre, komme til orde. 

Den åbne dør.  



Events: Mulighed for at holde spontane gudstjenester.  

Evangelisk, traditionsbevidst nytænkning:  

Både være nytænkende og provokerende – og samtidig være en modkultur – et sted man ikke 

bliver mødt med kravet om forandringsparathed.   

Medejerskab: At vi som kirke er en menighed, der medinddrager.  

Fysiske rammer: være åbne - gudstjenesten skal være inspirerende, medinddragende.  

 

Mennesker kommes i møde; samlende gudstjeneste; variation i tilbuddene.  

Rummene: Vores rum er ikke lige velegnede til det, vi også gerne vil. Åbne kirker - især ved 

højtiderne.  

Undervisning:  

Variationen: Gudstjenester for alle aldersgrupper? Involvere og medinddrage. Fælles 

gudstjenesteværksted for konfirmanderne. Menighedsrådene skal involveres mere i udviklingen af 

arbejdet, også gudstjenester. Måske en fælles tværgående arbejdsgruppe. 

 

Kirken som det sted, man kan møde noget, der er større end én selv. Livsgrundlags-skabende; 

engagerende.  

Fysiske rammer: færre kirker. Større specialisering. Fortælle de positive historier – forstå sig selv i 

lyset af den fortælling.  

Færre administrative opgaver til menighedsrådene.  

Mere samarbejde på tværs af sognegrænser. 

 

Kristi forkyndelse, omsorg og trøst, mangfoldighed. 

Fysiske rammer: større flexibilitet; Gudstjenester og mere dialogbaseret arbejde.  

Større hjælpsomhed i mhr-arbejdet og mindre administration.  

 

Inklusion, rummelighed, mangfoldighed, fællesskabet. 

Kirken skaber netværk; Flexible rum; forskellige former for arr. i kirkens rum; Højmessen: Vi skal 

skære i antallet af højmesser. 



Gøre bydele til de nye sogne.   Husum, Brønshøj, NV. En kirke i  hver bydel, der er ”sognekirker” – 

og de andre kirker kan ”frisættes” / udvikle deres profiler. En børne-unge kirke. En kirke for 

meditation, pilgrimsvandring...  

Event: Passionsspil; noget der samler hele provstiet. Gøre noget mere ved højtiderne.  

Kommunikation: holde op med at docere – invitere til dialog; bruge blog og andre sociale medier. 

 

Kirken være dialogskabende; give et åndeligt boost; synlig kirke.    

Vigtigheden af at arbejde sammen. Undgå at sætte for mange af de samme varer på hylderne.  

Vi skal ud over egne sognegrænser.  

 

- Tankevækkende og dejligt, at vi trods alt i vid udstrækning tænker det samme om, hvad 

kirken skal være kendetegnet af.... 

 

Nedsættelse af Tænketank:  

Kirkerne vælger senest 15. september en person til at deltage i denne arbejdsgruppe. 

Tænketanken kunne som noget af det første samle stikordene / input fra i aften og invitere til en 

opfølgning – gerne et seminar en gang i foråret for alle menighedsråd og personale.   
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