
En fortælling om en 
samarbejdsproces



1. Hvad er det kirkerne på Vesterbro gerne vil

2. Processen 

3. Resultater 



Det vil kirkerne på Vesterbro...

samarbejde, for at blive bedre til at 
• Koordinere 
• Effektivisere
• Udvikle
• Profilere
• Kommunikere



Hvad ønsker kirkerne at opnå ved 
samarbejde: 

• Stigning/stabilisering i medlemstallet 

• Sund og bæredygtig økonomi

• Flere mødesteder om og med evangeliet

• Kirker der summer af liv

• Større arbejdsglæde 



”Hvordan ser vores omverden ud i 
dag?”

Etablering af en oplevelse af nødvendighed

SE: fælles tolkning og formulering



Medlemstallet falder

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1990 1993 1996 2000 2004

Apostelkirkens Sogn Getsemane Sogn Maria Sogn

Enghave Sogn Krist kirkens Sogn Skt . Mat tæus Sogn

Eliaskirkens Sogn Sydhavn Sogn Absalons Sogn



Omverden: En ung Befolkningsprofil
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En forandret omverden: 
Demografiske data beskriver et Vesterbro: 

• hvor mere end halvdelen af indbyggerne er i alderen 
20-40 år

• hvor hver 3. af de unge under 30 år flytter i løbet af et år

• hvor hver 5. borger har udenlandsk baggrund 

• der har et intellektuelt touch – mange studerende og 
veluddannede unge

• med et medlemstal af folkekirken på 61% og en 
dåbsprocent på 31%  



Hvordan Vesterbro-borgeren 
ser på kirken?

•Borgerne medinddrages igennem 
fokusgrupper og en 
spørgeskemaundersøgelse

• Egne antagelser og spørgsmål, rejst 
igennem sognestatistikken, testes 



Det mener Vesterbroborgeren
- svar fra egen spørgeskemaundersøgelse: 

• Folk orienterer sig i forhold til kirke – ikke sogn

• Der er intet ”ejerskab” til de enkelte kirker – kun 
få kan udpege en kirke som ”min kirke”.

• Der er et tilknytningspunkt til lokalområdet 
Vesterbro



Er kirken marginaliseret, når 
borgerne siger om kirken �

•Kirken skal være bedre til at udtrykke sine 

grundlæggende værdier 

•Være relevant for den enkelte kirkegænger

•Have et klarere indhold og være troværdig



Og kritiserer vores prioritering 
af midlerne:

”lav gerne nye tiltag og andre 
gudstjenester, som er lettere tilgængelige 

– og lad os møde en præst”

Vi ønsker interaktion dialog og nærvær. 



Hvad sker der i vores kirker i dag ?

Etablering af en oplevelse af nødvendighed

Kirkerne ser ind ad: 



”Folkekirken er skruet  sammen på
sådan en måde, at der ikke kan laves 

ændringer. Alle holder hinanden i skak. 
Det er en slags selvbærende karosseri, 
der kan køre og holdes oppe, så længe 

ingen rører på sig.”

Sten Wenzel-Petersen, Berlingske Tidende, 
20. april 2003 



Hvad sker der hos os:

• Hvad gør vi – godt… og mindre godt?

• Hvordan er vores kultur, kommunikation og  

samarbejde?

• Er vi en god arbejdsplads? Hvordan er det 

(psykiske) arbejdsmiljø?

• Har vi råd til det vi gerne vil 



Organisation omkring 
forandringsprocessen

• Provstiudvalget sætter processen i gang 
• 2 forandringsagenter fra hver kirke – proces     
forankres i menighedsråd – ligeledes blandt 
præster
• Etablering af samtaleforum: 
- Udvidede formandsmøder
- Suppleres senere med en styregruppe
• Bykirkeråd med FU



Analyse
Vision, værdier – fælles formulering

”Hvad er meningen med kirken 
– hvad vil Gud – og hvad vil vi?”



Vores vision ser sådan udFormulering af fælles vision: 



Mission og Vision i ord: 

•Vi ønsker at fremstå som én bykirke, 
der formidler muligheden for et liv 

med og i Kristus for alle

•Alle på Vesterbro har mindst én glad 
og indlysende årsag til at komme i 

kirken årligt



Værdier for samarbejdet 
fra samarbejdsaftalens præambel

Samarbejdet hviler på: 
tillid, gensidig anerkendelse og dialog.

Samarbejdet har til hensigt:
at sikre forskelligartede kirkelige ydelser og 

teologisk bredde for at kirken kan være i 

Samarbejdet skal sikre den fortsatte udvikling af 
folkekirken på Vesterbro – og en god økonomi 

for at opnå dette



Det ønsker kirkerne at være 
kendt for:

Kirkerne på Vesterbro ønsker at være: 

Vedkommende – synlige – troværdige –

aktuelle – mangfoldige – åbne…



Grundlæggende antagelse:

• Man viser ikke det man viser  - man viser 
det der bliver set

• Man siger  ikke det man siger; man siger 
det der bliver hørt



Handle: 
Visionen fastholdes og strategi findes

Menighedsråd og ansatte  omsætter 
visionen i en første kreativ proces: 
Hvad skal vi udvikle og hvad kan vi 
gøre sammen for at nærme os 
visionen?





NB





Ny organisation på Vesterbro?
tegning fra et af seminarerne:



Forandringens 8 faser (John P. Kotter)

1. Etablering af en oplevelse af nødvendighed

2. Oprettelse af en styrende koalition
3. Udvikling af en vision og en strategi

4. Formidling af forandringsvisionen
5. Skabe grundlag for handling på bred basis

6. Generering af kortsigtede gevinster
7. Konsolidering af resultater og produktion af mere 

forandring 

8. Forankring af nye arbejdsmetoder i kulturen



Første synlige resultat….



...fra idé



til den første 2. pinsedag-
gudstjeneste 2007



Samarbejdsaftalen 
underskrives marts 2009 



Fortsat proces: Formidling af 
forandringsvisionen – internt og 

skabe flere resultater:  
Seminarer

Møder – også de uformelle
”Fester”

Billedliggørelse 
Konkretisering i kommissorier mv. 



Så det samme siges igen og 
igen - på mange måder 

Vi skal som kirker være bedre til at formidle hvad 
kristendom er og tilbyde kirkelige aktiviteter, som 
er attraktive og giver mening. Vi skal turde gøre 
tingene på en ny måde og være forskellige. Nye 
aktiviteter skal afprøves og andre skal afvikles. Vi 
skal fokusere på hver vores styrker, og vi skal ikke 
alle sammen gøre det samme. Vi skal have en 
mere mangfoldig kirke.



Udmøntning i udviklingsplaner
(vedtaget årsmødet 10):

1. Grøn kirke
2. Byens og kirkens fester og festival’er. 
3. Fælles kommunikation – intern og ekstern
4. Unge i kirken
5. Undervisning
6. Formidlingen af det gode budskab
7. Kirke og mænd
8. Kirke og diakoni
9. Kirkens missionale identitet
10. Udvikling af driften



Med fælles indsatsområder 
(vedtaget februar 2011):

1. Gudstjenestefornyelse

2.  Frivillighed

3. Ekstern kommunikation (i samspil 
og dialog med befolkningen på
Vesterbro) 

4. Ny kirkestruktur – også med henblik 
på fremtidigt antal kirker



Gudstjenesteudvikling













•



•



Fælles om opgaveløsningen



Fælles kommunikationsstrategi: 

Ekstern:

Udvikling af fælles webportal www.vesterbrobykirke.dk

Fælles synlighed: plakater, flyers, annoncer mv.

Nyhedsbreve

Fælles annonce i Vesterbro Bladet

Intern: 

”Interne nyhedsbreve 

Fælles events – internt 

Intranet og fælles kalenderfunktion

Fælles kursusvirksomhed vedr. kommunikation









Fælles om større opgaver



SEMINAR I SAMSPIL MED 
BYDELENS INSTITUTIONER 



Fælles om lokal 
profiludvikling/kirkestruktur

Gethsemane Kirke som ”kombi-kirke”
– eller ”eksperimentarium”(arkitektkonkurrence)













Erfaringer vedr. kirkelukninger: 

•Det skal give mening! 

•Formålet skal være klart
•Gør det nænsomt – men hurtigt

•Tag menighed og præst ved hånden
•Behandel det som en sorgfase
•Giv nyt håb: der er plads til mig et andet 
sted



Nu organisation: Stiftsrådets udspil var en 
sognesammenlægning to og to
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Høringssvar fra kirkerne på Vesterbro:  
8 sogne i samspil og et fælles råd
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Én bykirke med 8 ansigter

Bykirkeråd 

Ansatte og præster

Menighedsråd



Bykirkeråd 

Ansatte og præster

Menighedsråd

Bykirkeråd: ” Politikerne” der varetager den 
overordnede ledelse 
Menighedsrådene: Ildsjælene, der udvikler og profilerer 
den enkelte kirke – og virker som lokale antenner for 
hvad der rører sig i det umiddelbare nærmiljø. 



Fælles om ledelsen 
Formålet hermed:



Formålet med ledelsesstrukturen:

• Større samarbejde og fleksibilitet på tværs 

• Fokus på opgaveløsningen – med mulighed for 

inddragelse af de bedste kompetencer

• Nærvær, stringens og handledygtighed

• Dygtiggørelse af alle der arbejder i Bykirken –

lønnede såvel som frivillige 

• Fortsat udvikling af bykirken og de lokale kirker 



Forandringens 8 faser (John P. Kotter)

1. Etablering af en oplevelse af nødvendighed

2. Oprettelse af en styrende koalition
3. Udvikling af en vision og en strategi

4. Formidling af forandringsvisionen
5. Skabe grundlag for handling på bred basis

6. Generering af kortsigtede gevinster
7. Konsolidering af resultater og produktion af mere 

forandring 

8. Forankring af nye arbejdsmetoder i kulturen



Bykirken betyder tilegnelse af nye 
arbejdsmetoder

Selvledende teams

Udviklingsprojekter og projektledelse

Specialisering  - med særlige ansvarsområder



For præsterne betyder det: 

Præster arbejder i højmesse- og 
gudstjenesteteams

Er fælles om mini- og konfirmandarbejdet og 
udviklingsprojekter                                     

Alle præster har et særligt ansvarsområde
Gudstjenesteliv – Undervisning – Integration – Unge

Kontakt med byens kulturliv mm.



Organisatorisk ramme om ”funktions”præster

Vesterbro Bykirke har fire funktionspræster: 
Indvandrerpræst (40%)

Natkirkepræst
Ungdomspræst (50%)

Diakonipræst

Med den særlige funktion har præsten hele bykirken som 
arbejdsområde. 

Hver funktionspræst har en faglig reference-gruppe bl.a. 
til faglig sparring - og arbejdet tilrettelægges i samar-
bejde med bykirkerådet  igennem et kommissorium. 



Bykirken betyder også at skabe et 
læringsmiljø

1. Seminarer – fx. præsters studietur til Bergen for at 
være på ”job” med en norsk kollega

2. Vidensdeling- og nye redskaber til at tilegne os viden 
om samarbejde og projekter

3. Erfaringsudveksling – både det der lykkes – og især 
det der ikke lykkes 

4.  Evalueringsproces sat i gang efterår 2010



Fælles sekretariat fra 1. maj 2009: 
Kordegnekontor

Bykirkens sekretariat
Vesterbro Provsti 



Slut

Alle personalegrupper: 



Slut





Slut



• Man skal tegne en vision og sætte sig 
nogle mål med tiltrækningskraft

• Man skal beskrive vejen derhen som 
en spændende rejse

• Huske at fejre de små sejre!

(Knud Jørgensen, Vision og hverdag)



Alt i alt: I fællesskab at være mere synlige 
ved at skabe nye billeder af kirken:



Slut



Lederens / ledelsens rolle 
i forandringsprocessen 

• Skabe billeder af en bedre fremtid
• Klargøre målene 

• At tage de tryghedssøgende ved hånden. 
Vise dem første skridt

• Fjerne stenene på vejen

• Beløn eller anerkend det I vil fremelske



Vesterbro Bykirkeråd
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Daglig leder og udviklingschef

Kommunikation
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