
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplæg fra Tænketank 

-kirkerne i Bispebjerg-Brønshøj provsti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Oplæg fra Tænketank Bispebjerg – Brønshøj provsti 

 

 

 

Indhold 

1 INDLEDNING ............................................................................................ 3 

1.1 BAGGRUND ................................................................................................ 3 

1.2 GRUPPENS SAMMENSÆTNING ........................................................................... 3 

1.3 TÆNKETANKENS ARBEJDSGRUNDLAG ................................................................... 4 

1.4 TÆNKETANKENS ARBEJDSMETODE ...................................................................... 4 

1.5 DEN LOKALE FORANKRING ............................................................................... 4 

2 KIRKENS OPGAVE OG MISSION ............................................................... 5 

2.1 KIRKENS OPGAVE OG MISSION .......................................................................... 5 

2.2 PROFILKIRKER ............................................................................................. 6 

3 VISIONER FOR KIRKERNE I BISPEBJERG-BRØNSHØJ PROVSTI ............... 8 

3.1 FLERE FOLKEKIRKEMEDLEMMER BRUGER KIRKEN ...................................................... 9 

3.1.1 Analyser af sognenes medlemssammensætning og lokalområde ................ 9 

3.1.2 Udvikling af gudstjenesten og aktiviteter, der i højere grad engagerer ....... 9 

3.1.3 Kirke for børn ..................................................................................... 9 

3.1.4 Diakoni – kirker rækker ud ................................................................. 10 

3.2 KIRKERNE SER SIG SOM ÉN SAMLET ENHED ......................................................... 10 

3.2.1 Fælles viden og refleksion .................................................................. 10 

3.2.2 Besparelser gennem samdrift .............................................................. 11 

3.3 KIRKERNE UDVIKLER, BEVARER OG AFVIKLER ....................................................... 11 

3.3.1 Fælles kvalitetskriterier ...................................................................... 11 

3.4 KIRKERNE HAR AKTIVE OG ENGAGEREDE MENIGHEDER ............................................. 11 

3.4.1 Rekruttering og fastholdelse af frivillige ................................................ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Oplæg fra Tænketank Bispebjerg – Brønshøj provsti 

 

 

 

1 Indledning 

1.1 Baggrund 

Det er provstiudvalgets vision, at kirkelivet i Bispebjerg – Brønshøj provsti indenfor de eksiste-

rende økonomiske rammer, fremtræder med en ny og aktiv profil i 2016. Første skridt i at ud-

folde og uddybe ovennævnte vision er oprettelsen af Tænketanken. Tænketankens opgave er 

at komme med et bud på, hvordan en ny og aktiv profil kan se ud.  

 

1.2 Gruppens sammensætning 

Hvert sogn har haft mulighed for at bidrage med 1 deltager til Tænketanken. Hovedparten af 

sognene har benyttet sig af denne mulighed. For grupper af sogne, der har et tæt samarbejde, 

har enkelte valgt, at en person deltager for 2 sogne.  

 

Kun Tingbjerg sogn har ikke ønsket bidrage med en deltager til Tænketankens arbejde. Tæn-

ketankens deltagere ses i nedenstående oversigt: 

 

Navn  Kirke  Funktion 

Thomas Høg Ansgarkirken Projektmedarbejder 

Thorben Dahl Bellahøj Kirke Menighedsrådsmedlem 

Rikke Vedel Hansen Brønshøj Kirke Børne- og ungdomspræst 

Gerhard Jónsson Mikkelsen Byens Valgmenighed  Medlem af menigheden 

Lise Espersen Emdrup Kirke Menighedsrådsmedlem 

Palle Kongsgaard Grundtvigs Kirke Præst 

Espen Bock Andersen Husum + Husumvold 

Kirker 

Informationsmedarbejder 

Karen Marie Poulsen Kapernaumskirken Menighedsrådsmedlem, kontaktperson 

og kasserer 

Carl Rosenberg-Desroses Tagensbo Kirke MR-formand, præst 

Asser Skude Utterslev og Bellahøj 

kirker 

Præst  

 

Der har ikke været stillet krav til, hvilke deltagere sognet skulle bidrage med. Tænketankens 

er på den måde blevet sammensat af personer med meget forskellig tilknytning til kirken. I 

gruppen har deltaget menighedsrådsmedlemmer, præster, medarbejdere og et medlem af en 

menighed. Gruppen har via den mangfoldige baggrund i forhold til personlige, faglige og kirke-

politiske holdninger tilsammen kunnet bidrage med et bredt spektrum af perspektiver på kir-

kens udvikling i provstiets sogne.  
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1.3 Tænketankens arbejdsgrundlag 

Fra provstiudvalget har Tænketanken fået følgende arbejdsgrundlag for udarbejdelsen af et 

oplæg til en ny og mere aktiv profil i 2016:  

Tænketankens oplæg skal indeholde 

 

 Konkrete visioner for kirkelivet i Bispebjerg – Brønshøj provsti 

 Beskrivelse af kirkelivet, beskrevet med formål, indhold og gerne personalebehov. Alle kirkelige 

handlinger og aktiviteter skal kunne relateres til folkekirkens mission. 

 

Tænketankens oplæg skal ikke indeholde beskrivelser af  

 Hvilke kirker, der skal være i brug 

 Hvilke kirker, der skal tages ud af brug 

 Personalepolitiske overvejelser 

1.4 Tænketankens arbejdsmetode 

Tænketanken har afholdt 8 møder fra oktober 2011 til maj 2012. Tænketankens arbejde ledes 

af Vivi Rolskov Jensen, proceskonsulent, Landsforeningen af Menighedsråd, der også har 

sammenskrevet Tænketankens betragtninger i dette oplæg. Tænketanken har arbejdet syste-

matisk med udarbejdelsen af et bud på fælles visioner for kirkerne i provstiets sogne og desu-

den set på, hvilke aktiviteter der skal til for at visionerne bliver virkelige.  

 

1.5 Den lokale forankring  

Tænketankens har den opfattelse at kirkens udvikling skal drives af engagerede mennesker i 

menighederne i de enkelte sogne. Tænketankens arbejde foregår mellem sognene.  

 

Dette forhold giver en risiko for, at dialogen og Tænketankens arbejde bliver helt løsrevet fra 

den egentlige sammenhæng, som er de enkelte kirker i provstiet.  

 

Tænketankens deltagere har dog taget udfordringen med at navigere i forhold til dette dilem-

ma op og påtaget sig opgaven med at formulere visioner og drømme for alle kirkerne samt 

pege på nogle aktiviteter og initiativer, som kan bevirke en positiv udvikling i kirkens liv og 

vækst i provstiets sogne. Præmissen for visionerne og forslagene til aktiviteter må tage ud-

gangspunkt i de mennesker, der bor i sognene, og som udgør menigheden.   
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2 Kirkens opgave og mission 

Tænketanken har udover arbejdet med at formulere visioner for kirkerne i provstiet drøftet 

kirkernes opgave og mission som en væsentlig del af spørgsmålet om, hvordan kirkernes 

fremtid skal forme sig. Disse overvejelser og refleksioner gennemgås tematisk i afsnit 2, mens 

Tænketankens bud på visioner gennemgås i afsnit 3.  

 

2.1 Kirkens opgave og mission 

Tænketankens har i sit arbejde givet et bud på, hvordan kirkerne i Bispebjerg- Brønshøj prov-

sti skal forholde sig til folkekirkens opgave som den f.eks. defineres i betænkning 1477 fra 

2006 ”Opgaver i sogn, provsti og stift:  

 

Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dette 

udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som 

den evangelisk-lutherske kirke (…) Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de 

konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest 

set tjene denne opgave. 

 

I Tænketanken er der enighed om, at kirken skal være rummelig og række ud med det kristne 

budskab til alle de mennesker, der bor i sognene. Måderne hvorpå dette kan foregå, kan have 

meget forskellige former og kan have en udformning, der ligger meget langt fra traditionelle 

aktiviteter såsom højmesse. Der er altså efter Tænketankens opfattelse meget vide grænser 

for, hvordan man kan være en kirke for den mangfoldighed af mennesker, der bor i storby-

en/provstiets sogne.  

 

Samtidigt har Tænketanken dog også haft overvejelser om, hvorvidt der kan ske en udvanding 

af kirkernes betydning ved, at kirken beskæftiger sig med områder, som ikke vedkommer kir-

ken ved f.eks. ”anvende populære aktiviteter blot for at trække folk i kirke”. Ifølge tænketan-

ken har kirken har en særlig opgave. Det har ligget Tænketanken meget på sinde at drøfte, 

hvordan koblingen mellem kirkens særlige opgave og forskelligartede aktiviteter kan fasthol-

des, og Tænketanken har også i drøftelserne at sat ord på, hvordan denne kobling kan se ud. 

Figur 1: Forholdet mellem kirkens særlige opgave og aktiviteter på næste side viser, hvordan 

højmessen, nadveren, dåben og det kristne budskab skal kobles til aktiviteterne.   
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Figur 1: Forholdet mellem kirkens særlige opgave og aktiviteter 

2.2 Profilkirker  

Spørgsmålet om profilkirker har ligeledes været til debat i Tænketanken. I denne drøftelse er 

der formuleret tre niveauer i forhold til aktiviteter i kirkerne:  

 Sognekirke (tjenester og handlinger) 

 Arrangementer for særlige målgrupper i sognet (arrangementer for børn/ældre i sognet)  

 Profilkirke (med kirkelige aktiviteter, der henvender sig til specifikke målgrupper i og udenfor sog-

net)   

Det er forskelligt, hvor langt de enkelte medlemmer af Tænketanken ønsker at gå mht. profil-

kirker forstået som kirker, der målretter aktiviteter til særlige målgrupper i og udenfor det en-

  

Højmesse, mangfoldighed af for-
skellige gudstjenester og kirkeli-

ge handlinger 

 

Det kristne budskab 

Nadver 

Dåb 

 Undervisning 
(faktuel viden samt dialog) 
Dåbsoplæring, minikonfir-

mander, konfirman-
der/forældre, debat, bibel-
/studiekreds, højskole, al-

pha, foredrag, Folkeuniver-
sitet, mv. 

 Diakoni 
Sjælesorg, sorggrupper, 

akut hjælp, værested, be-
søgstjeneste, ældremøder, 
plejehjem, fester, begravel-
seslaug, kirken som folke-

ligt mødested 

 
Mission 

Aktiv ånds- og samfundskri-
tik 

Dialog med andre religio-
ner (især islam) 

Globalt samarbejde (Ydre 
mission) 

Svages vilkår, Grøn Kirke  
 

Medier/kommunikation  

Dynamiske hjemmesider, 
blogs, sjælesorg på nettet, 
Face book mv., SMS, apps 

 
Kunst og kultur 

Koncerter, kirkemusik, klas-
sisk, rock, jazz, mv. 

Teater 
Billedkunst 

Film 
Arkitektur 

Foredrag 

 
Profil 

Spiritualitet  

Familiekirke 

Musikkirke 

Diakonikirke 

Ungdomskirke  
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kelte sogn. Der er dog enighed om, at alle kirker skal fungere som sognekirker, forstået på 

den måde, at der er gudstjenester (af forskellig art) og handlinger for menigheden.  

 

I nedenstående model er det illustrereret, hvordan sognekirkens aktiviteter er fundamentet for 

arrangementer og særlige profiler. Hvorvidt de enkelte kirker skal forsøge at afholde særlige 

aktiviteter for grupper i sognet og samtidigt være profilkirke (figur 2) eller om man kun er 

sognekirke og profilkirke for særlige målgrupper i eller udenfor sognet (figur 3) er der diverge-

rende holdninger omkring. 

 

Figur 2: Sognekirken som fundament for særlige aktiviteter og profil 

 

Figur 3: Sognekirken som fundament for profilkirke 

Profil 

 

Arrangementer  

for særlige grupper  

-ældre      

-børnefamlier  

Sognekirke 

Profil 

Sognekirke 
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Ud fra disse overvejelser omkring kirkernes opgave har Tænketanken udarbejdet visioner for, 

hvordan kirkerne kan arbejde i fremtiden. 

3 Visioner for kirkerne i Bispebjerg-Brønshøj Provsti  

Tænketanken har formuleret følgende fire visioner for kirkerne i Bispebjerg- Brønshøj provsti: 

 

Flere folkekirkemedlemmer bruger kirken 

Menighederne er i vækst. Kirkerne møder medlemmernes behov og får fat i de mennesker, 

som bor i sognene. På den måde matcher vi vores lokalområde. Kirkerne lykkes med at 

engagere flere mennesker gennem tilbud, som er vedkommende/moderne og er kirke i ti-

den. Vi skaber rammer for menigheder. Kirkerne formidler budskabet om, at den er der for 

den mangfoldighed af mennesker, der bor i storbyen. Vi arbejder med, hvordan får vi dem, 

som ikke kommer i kirken, i tale og kommunikerer tydeligt, at kirken er der. 

 

Kirkerne ser sig som én samlet enhed 

Kirkerne arbejder sammen. Vi arbejder med at gøre det muligt at afløse ved sygdom/ferie 

og arbejder sammen om organisering af opgaverne. Vi arbejder med, hvordan vi kan bruge 

de forskellige kompetencer, vi har, på tværs af sognegrænser. Samtidigt bevarer vi medar-

bejdernes tilknytning til den lokale kirke og menighed.  Vi skaber sammenhæng mellem 

økonomi og visioner for medarbejdere/menighedsråd. Kirkerne samarbejder med andre in-

stitutioner og gør op med fordomme om kirken.  

 

Kirkerne udvikler, bevarer og afvikler 

Gennem den rette balance mellem at udvikle, bevare og afvikle skaber vi liv og vækst for 

færre ressourcer. Vi holder ikke tomme skaller kørende. Kirkerne er sammen om at turde 

prioritere – vælge fra, vælge til. Det er vigtigt at beholde det eksisterende, der har værdi. 

Aktiviteter, hvor gnisten mangler, afvikles. Kirkerne er åbne for at prøve nye ting og lukke 

andre ned. Kirkerne har mulighed for at beholde/udvikle en særlig profil. Der sker på den 

måde en kreativ udvikling.  

 

Kirkerne har aktive og engagerede menigheder 

Kirkerne engagerer flere i frivilligt arbejde. I menighederne er der mange nye, der ønsker 

at engagere sig i kirkens liv og vækst. Vi organiserer og leder kræfterne i et frugtbart sam-

arbejde mellem professionelle og frivillige. Det er muligt for aktivitetsgrupper at arbejde 

autonomt, dvs. uafhængigt af menighedsråd og præster. Kirken bæres af engagement i 

form af frivillighed.  

 

Hver vision gentages og uddybes i de følgende afsnit:  
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3.1 Flere folkekirkemedlemmer bruger kirken 

Menighederne er i vækst. Kirkerne møder medlemmernes behov og får fat i de mennesker, 

som bor i sognene. På den måde matcher vi vores lokalområde.  

Kirkerne lykkes med at engagere flere mennesker gennem tilbud, som er vedkommen-

de/moderne og er kirke i tiden. Vi skaber rammer for menigheder.  

Kirkerne formidler budskabet om, at den er der for den mangfoldighed af mennesker, der bor i 

storbyen. Vi arbejder med, hvordan får vi dem, som ikke kommer i kirken, i tale og kommuni-

kerer tydeligt, at kirken er der. 

 

Tænketanken foreslår følgende initiativer, der kan gøre visionen virkelig: 

3.1.1 Analyser af sognenes medlemssammensætning og lokalområde 

Med henblik på at møde medlemmernes behov skal kirkerne forholde sig til medlemssammen-

sætningen og lokalområdet. Dette foregår gennem en analyse til afklaring af spørgsmål så-

som: Hvem bor i villaerne og boligblokkene: familier, indvandrere, enlige eller ældre? Hvilke 

beboerforeninger og klubber er der? Hvilke vuggestuer, børnehaver, skoler, biblioteker, institu-

tioner, moskéer osv. ligger i kvarteret?  

 

Opgaven med at analysere sognenes sammensætning kunne foregå ved at etablere et fælles 

forum enten som samarbejde mellem sogne eller som en Task-Force i provstiet.  Dette forum 

skulle bistå udviklingsarbejdet med analyserne af sognene.  

3.1.2 Udvikling af gudstjenesten og aktiviteter, der i højere grad engagerer 

I forhold til udvikling af gudstjenesten kunne præsterne samarbejde om udvikling af det teolo-

giske indhold, for at gøre gudstjenesten tidssvarende. Initiativer, hvor menigheden og præsten 

arbejder sammen om gudstjenesten for at engagere flere kunne være:  

 Søndagsgrupper forbereder prædiken sammen med menigheden.  

 Dialoggudstjeneste.  

 Værter i menigheden læser bønner mv.  

 Salmeværksted, hvor salmer diskuteres 

Alternative gudstjenester, hvor man arbejder med et nutidigt sprog og kobler gudstjenesten til 

kroppen gennem handlinger, kan også bidrage, til at flere ønsker at bruge kirken. Via Dolo-

rosa, Hellig tre konger og Emmaus er andre eksempler på nye gudstjenesteformer.  

Forskellige musikgenrer kan også være med til at forny gudstjenesten og aktiviteterne. Her er 

det vigtigt, at musikken kobles til kirkens formål.  

3.1.3 Kirke for børn 

Forkyndelsen for børn skal have samme høje kvalitet som anden nutidig børnekultur for at gø-

re børnene til en aktiv del af menigheden. Her kunne man forestille sig, at sognene deles om 

fx ansættelse af børneteaterskuespiller/konsulent for at opnå denne kvalitet. Det er vigtigt i 
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den forbindelse, at aktiviteterne kobles til den lokale sognekirke fx til familiegudstjenester.  

Legestue og babysalmesang kan også være et område, hvor man sogne imellem deles om 

medarbejdernes kompetencer.  

3.1.4 Diakoni – kirker rækker ud 

Kirkerne har en stor opgave i forhold til at få udsatte mennesker i sognene ind i kirkens fælles-

skab. Her er det fx vigtigt, at der er aktiviteter, der henvender sig til:  

 Svage grupper 

 Udstødte 

 Ensomme  

 Ældre 

 Psykisk syge 

3.2 Kirkerne ser sig som én samlet enhed 

Kirkerne arbejder sammen. Vi arbejder med at gøre det muligt at afløse ved sygdom/ferie og 

arbejder sammen om organisering af opgaverne. Vi arbejder med, hvordan vi kan bruge de 

forskellige kompetencer, vi har, på tværs af sognegrænser. Samtidigt bevarer vi medarbejder-

nes tilknytning til den lokale kirke og menighed.  Vi skaber sammenhæng mellem økonomi og 

visioner for medarbejdere/menighedsråd. Kirkerne samarbejder med andre institutioner og gør 

op med fordomme om kirken.  

 

Tænketanken foreslår følgende initiativer, der kan gøre visionen virkelig: 

 

3.2.1 Fælles viden og refleksion 

Bispebjerg – Brønshøj provsti er præget af stor mangfoldighed både hvad angår kirkelivet og 

de mennesker, der bor i provstiet. For at kunne se sig som én samlet enhed som sogne i et 

provsti, er der behov for mere fælles viden om kirkelivet i sognene samt fælles refleksion over, 

hvad Bispebjerg – Brønshøj er for et provsti. Fokus kunne være på aktiviteter mellem sognene, 

der giver kendskab til og fælles viden om kirkerne, menighederne, medarbejdere mm.    

 

Samtidigt er der behov for at etablere et forum for selvrefleksion, hvor kirkerne kan mødes og 

drøfte, hvordan fællesskabet/fællesskaberne mellem sogne i provstiet skal udvikle sig i fremti-

den.    

 

For at skabe fælles identitet mellem sogne kunne man gennemføre aktiviteter, der ikke er en 

mulighed alle steder fx teater/musikarrangementer. Man kan også overveje fælles kommuni-

kation til menighederne om aktiviteter i provstiets sogne.  
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3.2.2 Besparelser gennem samdrift 

Sognene kan gennem samdrift opnå fælles besparelser med henblik på at kanalisere penge til 

at/samle ressourcer til at styrke det levende fællesskab. Samdriften kunne dreje sig om fælles 

trykning kirkeblade, fællesaftaler med håndværkere, kordegne/organistteams som planlægger 

afløsning ved ferie/vikaropgaver. 

3.3 Kirkerne udvikler, bevarer og afvikler 

Gennem den rette balance mellem at udvikle, bevare og afvikle skaber vi liv og vækst for fær-

re ressourcer. Vi holder ikke tomme skaller kørende. Kirkerne er sammen om at turde priorite-

re – vælge fra, vælge til. Det er vigtigt at beholde det eksisterende, der har værdi. Aktiviteter, 

hvor gnisten mangler, afvikles. Kirkerne er åbne for at prøve nye ting og lukke andre ned. Kir-

kerne har mulighed for at beholde/udvikle en særlig profil. Der sker på den måde en kreativ 

udvikling.  

3.3.1 Fælles kvalitetskriterier 

I et samarbejde mellem sognene i provstiet udvikles kvalitetskriterier for arbejdet i kirkerne. 

Dette vil skabe øget refleksion over hvilke aktiviteter, der skal prioriteres og hvilke, der ikke 

skal. Prioritering til udvikling af nye initiativer kan foregå fælles midler for i provstiet. Her skal 

kvalitetskriterierne opstilles forud for igangsættelse. Fælles kvalitetskriterier på provsti- og 

sogneniveau skal også anvendes med henblik på at kunne udvikle/afvikle aktiviteter i det loka-

le kirkeliv. Kvalitetskriterierne skal indeholde overvejelser omkring parametre såsom: 

 antal deltagere 

 relevans 

 deltagerrespons 

 kirkeligt indhold 

 målsætninger for aktiviteten 

3.4 Kirkerne har aktive og engagerede menigheder 

Kirkerne engagerer flere i frivilligt arbejde. I menighederne er der mange nye, der ønsker at 

engagere sig i kirkens liv og vækst. Vi organiserer og leder kræfterne i et frugtbart samarbejde 

mellem professionelle og frivillige. Det er muligt for aktivitetsgrupper at arbejde autonomt, 

dvs. uafhængigt af menighedsråd og præster. Kirken bæres af engagement i form af frivillig-

hed.  

3.4.1 Rekruttering og fastholdelse af frivillige  

Gennem fælles offentligt kommunikation, om at man ønsker frivilliggrupper med jobbeskrivelse 

og profil af, hvem man søger og på den måde at rekruttere flere. Mund til mund metoden er 

vigtig og effektiv. Man kunne ”pleje” frivillige fx ved årlig fest – de skal føle, at de bliver set. 

En person, der koordinerer det frivillige arbejde 

 


