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Kirken på landet
Møde den 21.november 2017
Fristedet, Skippergade 10, Asaa
Til stede: Lisbeth Brønager, Kathrine Buus Christensen, Jørgen Nielsen, Niels Chr. Aagaard, Jeanette Nymann Geller og Erik
Villy Rasmussen.
Afbud fra Hanne Larsen og Leif Kousholt. Interesseret Laurits Bak Jensen.

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Velkomst ved Jeanette.
2. Præsentation af medlemmer
Præsentation.
3. ”Kirken-på-landet-kommissorium
a) Hvad vil vi? Formål.
b) Hvilke fokus-punkter har vi?
Vi ønsker, at få afdækket udfordringerne. Hvordan møder kirken ude på landet sin nutid og sin
fremtid? Vi ønsker, at få kendskab til erfaringer andre steder fra, hvor der er noget, der blomstrer.
Vi ønsker, at finde ideer i forhold til hvordan vi kan være i fællesskab med det omkringliggende
samfund.
Vi ønsker, at gode erfaringer bliver præsenteret på provstiets hjemmeside og at det bliver velkendt,
at der er denne idebank og at den bliver brugt.
Vi ønsker, at få forklaret menighedsrådene hvad der er baggrunden for gruppen.
Der er et national fokus på kirken på landet. Der kommer en artikel i det næste ’Kirken i dag’, hvor
der også er et indlæg fra vores gruppe v) Jeanette og Erik.
Et kommende fokus-punkt kunne være ”hvordan være kirke for dem, der ikke kommer i kirke”.
I de nye videoer, der er lavet af Brønderslev Kommune og som fortæller om byerne er der ingen
omtale af kirkerne og det fællesskab, der sker ud fra disse. Det samme gør sig gældende i den
kommunale folder fra Landsbyrådet. Her er det kirkelige liv meget lidt omtalt.
Det blev omtalt, at vi som kirke nemt kan leve som i en cylinder, hvor der er masse af liv indenfor,
men mange opdager det slet ikke.
Ved høstgudstjenesten er der ofte et samarbejde med andre interessenter i samfundet.
Der opleves fællesskab på en anden måde ved spaghetti-gudstjeneste eller andre anderledes
gudstjenester og arrangementer.
Kunne gudstjenester afholdes på andre tidspunkter, f.eks. en aften uden fast liturgi?
Kunne vi satse på funktionskirker, hvor det vil være naturligt at kører over sognegrænsen for at
deltage i bestemte former for gudstjenester og fællesskaber. Det kunne være målrettet ud fra en
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bestemt form eller til en defineret aldersgruppe. Der er taget et initiativ til dette med 7 kirker på
Mors. Det kunne være Jazzgudstjeneste, mindful-gudstjeneste, rockgudstjenester mm.
Der er former, der egner sig meget til at være helt lokale, f.eks. børnegudstjenester og højmessen.
Andre former kunne prøves af i et større geografisk område.
Vi skal have fokus på at være kirke uden for selve kirkebygningen. Det vil sige at være til stede ved
arrangementer i sognet, byfest, havnefest, open by night mm.
Det handler om at være med på forskellige måder.

4. Kirken på landet kommissorium
Vi skal have udformet en kommissorium, så andre kan se, hvad vi gør og hvorfor. Og dermed kunne få
flere til at interesser sig for kirken på landet.
Vi vil på det kommende møde have samlet informationer andre steder fra med faktaoplysninger og
med ideer, herunder ideer til en formulering af kommissorium og Idebørs.
Vi vil vide og vi vil gøre!
Bladet Kirken i dag har som tema i næste nummer Kirken på landet – og vi vil her være
opmærksomme på mulige personer, der kunne give os inspiration.
Jeanette undersøger evt. kommissorier andre steder og hvad der er opdateret på andre
hjemmesider.

5. Siden sidst:
a) Provstitemaaften 26/9
b) Er der noget, der skal følges op på?
Gennemgang.
6. Evt.
Navne mm. på udvalget bliver justeret på hjemmesiden.
7. Næste møde
Onsdag den 14. februar kl. 15.00 i Fristedet, Asaa.
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