Leg med kirke
- Inspiration til debatter
Rimer kirkelighed på virkelighed i jeres kirke? Giver jeres kirke mening for folk
i området, der hvor de står i livet netop nu? Og hvordan skal fremtidens kirke
se ud?
Debatterne her er en opfordring til at lege med kirken for at finde ud af,
hvordan kirken bedst kan være kirke i et moderne samfund.
I dette materiale kan I finde inspiration til følgende debatter:
•
•
•
•

Hvad skal kirken holde op med? (30 min)
Hvornår er folkekirken virkelig kirke for dig? (30 min)
Hvordan skal folkekirken se ud om 10 år? (30 min)
Leg med kirke (2-3 timer)

Du kan møde og få input fra:
•

•
•

•

Anders Laugesen, journalist og radiovært på DR Tro, har i mange år
arbejdet med tro og religion i forskellige sammenhænge, medlem af
folkekirken.
Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen, FDFer, præst og
medlem af folkekirken.
Elise Engrob, kommer fra kristen familie, men fravalgte troen i
gymnasiet, tænker meget over livets mysterium, bestyrelsesmedlem i
IKON, læser religionsvidenskab og mellemøststudier.
Halfdan Muurholm, programmedarbejder på DR Tro, opvokset i
Christiansfeld som nabo til Brødremenigheden, gik i søndagsskole, men
opdagede senere, at buddhismen gav mere mening for ham. Er i dag
ikke længere medlem af folkekirken.

Ønsker I at arbejde mere med udviklingen af jeres kirke, er I velkomne til at
kontakte Kirkefondet. Hos Kirkefondet kan I finde yderligere inspiration ved at
købe bogen ”Jeg er troende, men ikke religiøs”, der indeholder 21 metoder til
samtale om tro og liv. Der er også mulighed for at blive en del af projektet
”Lokal kirkeudvikling”. I kan læse mere om projektet på www.kirkefondet.dk
eller www.debatderbatter.dk, hvor I også kan prøve kræfter med en lytterunde
fra ”Lokal Kirkeudvikling”, hvor I bliver klogere på, hvad folk i sognet egentlig
har af ønsker og behov.
God debat!

Debatten er en del af Debat der batter – www.debatderbatter.dk, som Danmarks Kirkelige
Debatten ”Leg med kirke og tro” er blevet til i samarbejde med Kirkefondet.

	
  

Hvad skal folkekirken holde op med? (30 min)
Formål: Debatten sætter tankerne i gang i forhold til, hvad en kirke er til for,
og hvad folkekirken skal holde op med.
Debatten er tænkt som et kort indslag i forbindelse med et
menighedsrådsmøde, kirkehøjskole, møde eller lignende, og kan senere med
fordel efterfølges af et konkret visionsarbejde, hvor man går mere i dybden.
Start med at se videoklippet ”Leg med kirke”
(http://www.debatderbatter.dk/debatter/kirke-og-tro/leg-med-kirke/), der
giver en introduktion til, hvorfor debatten er vigtig, og sætter en ramme for
diskussionen.
Kom med bud på, hvad I mener, folkekirken skal holde op med.
Start med 3 minutters tænkepause, så alle har mulighed for lige at overveje
spørgsmålet selv først, og eventuelt skrive lidt stikord ned. Tag derefter en
runde rundt om bordet, så alle har mulighed for at komme med deres bud.
Se et eller flere af videoklippene under ”Hold op”.
Diskuter inputtene. Hvad synes I? Har de ret, eller er I uenige? Og hvorfor?
Prøv at overføre diskussionen til jeres egen kirke. Hvad skal I holde op med at
gøre? Og hvorfor?
Nu har I nogle bud på, hvad I skal holde op med. Prøv så at vende
spørgsmålet på hovedet. Hvad er det så, folkekirken skal gøre? Og hvad skal I
gøre i sognet? Hvad er egentlig vigtigt?

Debatten er en del af Debat der batter – www.debatderbatter.dk, som Danmarks Kirkelige
Debatten ”Leg med kirke og tro” er blevet til i samarbejde med Kirkefondet.

	
  

Hvornår er folkekirken virkelig kirke for dig? (30 min)
Formål: Debatten sætter tankerne i gang i forhold til, hvornår folkekirken
virkelig er kirke.
Debatten er tænkt som et kort indslag i forbindelse med et
menighedsrådsmøde, kirkehøjskole, møde eller lignende, og kan senere med
fordel efterfølges af et konkret visionsarbejde, hvor man går mere i dybden.
Start med at se videoklippet ”Leg med kirke”
(http://www.debatderbatter.dk/debatter/kirke-og-tro/leg-med-kirke/), der
giver en introduktion til, hvorfor debatten er vigtig, og sætter en ramme for
diskussionen.
Kom med bud på, hvornår folkekirken virkelig er kirke for dig.
Start med 3 minutters tænkepause, så alle har mulighed for lige at overveje
spørgsmålet selv først, og eventuelt skrive lidt stikord ned. Tag derefter en
runde rundt om bordet, så alle har mulighed for at komme med deres bud.
Se et eller flere af videoklippene under ”Kirke for dig”.
Diskuter inputtene. Har svarene betydning for jeres måde at være kirke på?
Ved I, hvornår folkekirken virkelig er kirke for folk i jeres sogn? Hvad gør I for
at finde ud af det, og for at leve op til behovene?

Debatten er en del af Debat der batter – www.debatderbatter.dk, som Danmarks Kirkelige
Debatten ”Leg med kirke og tro” er blevet til i samarbejde med Kirkefondet.

	
  

Hvordan skal folkekirken se ud om 10 år? (30 min)
Formål: Debatten sætter tankerne i gang i forhold til, hvordan fremtidens
folkekirke skal se ud for at være relevant for nutidsmennesker. Og hvad det
betyder for jeres område.
Debatten er tænkt som et kort indslag i forbindelse med et
menighedsrådsmøde, kirkehøjskole, møde eller lignende, og kan senere med
fordel efterfølges af et konkret visionsarbejde, hvor man går mere i dybden.
Start med at se videoklippet ”Leg med kirke”
(http://www.debatderbatter.dk/debatter/kirke-og-tro/leg-med-kirke/), der
giver en introduktion til, hvorfor debatten er vigtig, og sætter en ramme for
diskussionen.
Se et eller flere af videoklippene under ”Kirken om 10 år”.
Kom med bud på, hvordan I mener, folkekirken og jeres lokale kirke skal se ud
om 10 år.
Start med 3 minutters tænkepause, så alle har mulighed for lige at overveje
spørgsmålet selv først, og eventuelt skrive lidt stikord ned. Tag derefter en
runde rundt om bordet, så alle har mulighed for at komme med deres bud.
Hvad betyder fremtidsvisionerne for nutiden? Hvad skal der til for, at kirken
om 10 år er, som I drømmer om?

Debatten er en del af Debat der batter – www.debatderbatter.dk, som Danmarks Kirkelige
Debatten ”Leg med kirke og tro” er blevet til i samarbejde med Kirkefondet.

	
  

Leg med kirke (2-3 timer)
Formål: Debatten er tænkt til en visionsdag eller lignende, hvor I diskuterer,
hvordan I gerne vil være kirke, hvad der er vigtigt, og hvad fremtiden skal
byde op.
Start med at se videoklippet ”Leg med kirke”
(http://www.debatderbatter.dk/debatter/kirke-og-tro/leg-med-kirke/), der
giver en introduktion til, hvorfor debatten er vigtig, og sætter en ramme for
diskussionen.
Kom med bud på, hvad I mener, folkekirken skal holde op med.
Start med 3 minutters tænkepause, så alle har mulighed for lige at overveje
spørgsmålet selv først, og eventuelt skrive lidt stikord ned. Tag derefter en
runde rundt om bordet, så alle har mulighed for at komme med deres bud.
Se videoklippet: Intet er som det plejer (Under menupunktet ”Hold op”)
- Hvad gør I for ikke at sove tornerosesøvn?
- Hvad gør I, bare fordi I plejer at gøre det?
Se videoklippet: Højere til loftet (Under menupunktet ”Hold op”)
- Har I regler eller traditioner, der kan være med til at bremse initiativ eller
skabe afstand? Og hvis, hvad kan I så gøre ved det?
Prøv at overføre diskussionen til jeres egen kirke. Hvad skal I holde op med at
gøre? Og hvorfor?
Nu har I nogle bud på, hvad I skal holde op med. Prøv så at vende
spørgsmålet på hovedet. Hvad er det så, folkekirken skal gøre? Og hvad skal I
gøre i sognet? Hvad er egentlig vigtigt?
Se de øvrige videoklip under ”Hold op”, hvis I ønsker yderligere input til
debatten.
PAUSE
Se videoklippet: Folkekirken er folkets kirke (under menupunktet ”Kirke for
dig”)
Kom med bud på, hvornår folkekirken virkelig er kirke for dig. Tag gerne en
runde rundt om bordet, så alle har mulighed for at komme med deres bud.
Se videoklippet: Kirken bevarer tradition (under menupunktet ”Kirke for dig”)
Debatten er en del af Debat der batter – www.debatderbatter.dk, som Danmarks Kirkelige
Debatten ”Leg med kirke og tro” er blevet til i samarbejde med Kirkefondet.

	
  

Har I medlemmer med overvejelser som Elises i jeres eget sogn? Hvad tilbyder
I mennesker med tvivl og forbehold, der stadig i en eller anden forstand føler
sig knyttet til folkekirken?
Ved I, hvornår folkekirken virkelig er kirke for folk i jeres sogn? Hvad gør I for
at finde ud af det, og for at leve op til behovene?
Se de øvrige videoklip under ”Kirke for dig”, hvis I ønsker flere input.
PAUSE
Se videoklippet: Man skal ikke slå sig på struktur (Under menupunktet ”Kirken
om 10 år”)
Kom med bud på, hvordan I mener, folkekirken og jeres lokale kirke skal se ud
om 10 år. Tag gerne en runde rundt om bordet, så alle har mulighed for at
komme med deres bud.
Hvad betyder fremtidsvisionerne for nutiden? Hvad skal der til for, at kirken
om 10 år er, som I drømmer om?
Se videoklippet: Prøv alt og hold fast i det gode (under menupunktet ”Kirken
om 10 år”)
- Hvad kan I gøre for, at kristendommen stadig er klangbund for mennesker
om 10 år?
Se de øvrige videoklip under ”Kirken om 10 år”, hvis I ønsker flere input.

Debatten er en del af Debat der batter – www.debatderbatter.dk, som Danmarks Kirkelige
Debatten ”Leg med kirke og tro” er blevet til i samarbejde med Kirkefondet.

	
  

