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Indledning
Folkekirken er folkets kirke, og det er meget vigtigt at bevare den sådan, så vi alle kan mærke ejerskabet af
vores lokale sognekirke. Det gælder også her i Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup sogne.
Derfor inviterede jeg - via annoncering i ”Den lille Avis”, artikler på kirkernes hjemmeside og Facebookside,
ophængning af plakater og rundsending af e-mails - alle interesserede fra vore tre sogne til en
”visionsaften” i vores nye sognehus, hvor enhver kunne få ordet og bringe egne tanker og overvejelser på
banen.
Onsdag den 20. marts løb visionsaftenen af stablen i sognehuset, hvor alle tilstedeværende fik mulighed for
at bidrage med gode forslag og ideer og deltage i fælles debat om visionerne om det fremtidige kirkeliv her
i vores tre sogne. Det blev en både hyggelig, spændende og udbytterig aften, som temamæssigt kom til at
spænde vidt – lige fra åbning af kvindedør og bedre adgangsveje til sted, form og indhold for gudstjenester,
koncerter og arrangementer.
Selv om denne artikel omhandler de mange visioner, der kom ud af vores visionsaften her på stedet, kan
den måske tjene som inspirationskilde for andre sogne i landet, der som vi ønsker en kirke for alle.

Kategorisering af de mange visioner
Inden mødet kunne man sende mig en mail eller ringe til mig med forslag til nye gudstjenesteformer,
ønsker om nye aktiviteter eller andre ønsker, og her modtog jeg en del spændende bidrag. Disse blev alle
præsenteret til visionsaftenen. Her ud over fremkom der mange spændende overvejelser og visioner under
kaffen, hvor ordet var frit. Herefter blev alle deltagere fordelt i otte grupper, som hver udarbejdede en
prioriteret liste over 4-5 for dem særlig vigtige visioner, ønsker, forslag eller ændringer til vores fremtidige
gudstjenester, aktiviteter, kirkeliv m.v.
I det følgende vil de mange indkomne visioner og forslag blive kategoriseret og gennemgået. Visionerne
kan for overblikkets skyld opdeles i fem hovedkategorier inden for flg. områder:
 Gudstjenester
 Koncerter
 Aktiviteter i og uden for kirker og sognehus
 Fysiske ændringer og fornyelser i og uden for kirkerne
 Generelt for kirkelivet
Se bilag på side 14-15 for indkomne visioner fra grupperne. Visionerne er noteret i prioriteret rækkefølge.

Visionsudvalget
Der blev som det sidste punkt i programmet for visionsaftenen nedsat et visionsudvalg, som vil arbejde
videre med de indkomne visionsforslag. Ud over sognepræsten består udvalget af både
menighedsrådsmedlemmer, en ansat ved kirkerne samt flere ”menige” beboere i sognene.
Arbejdet i udvalget vil bestå i at undersøge, hvilke af de indkomne visionsforslag, der til visionsaftenen blev
prioriteret højest, og hvilke af samtlige visionsforslag der vil kunne realiseres inden for en acceptabel
tidsramme. I dette arbejde skal der naturligvis tages hensyn til sognenes økonomi, og at der ikke opstår en
urimelig ekstra arbejdsbyrde for såvel kirkenes ansatte som menighedsrådet. Dog må vi heller ikke glemme,
at der i vore tre sogne er rigtig mange, som gerne yder en frivillig indsats, og det faktum alene kan bane
vejen for mange nye tiltag, hvor man andre steder i landet måske vil have svært ved at realisere de samme
tiltag ud fra den givne økonomi og menighedsrådsmedlemmernes og kirkepersonalets indsats alene.
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Et første overblik
I det følgende bringer jeg en oversigt over alle indkomne visioner til visionsaftenen. Rækkefølgen for
visionerne i denne oversigt er ganske vilkårlig. Hver vision beskrives nærmere i afsnittet ”En nøjere
gennemgang. Nogle visioner dækker over flere kategorier og nævnes derfor flere gange, men på forskellig
vis. På samme måde kan nogle visioner være sammenfaldende og derfor kun blive nævnt én gang. Her er
den komplette ”ønskeliste” fra menighedsråd, kirkepersonale, kirkegængere og beboere i vore tre sogne:

Gudstjenester
Stillegudstjenester
Fyraftensgudstjenester
Temagudstjenester
Mere afslappede gudstjenester ved dåb, f.eks. ved fortælling om sang/salme
Friluftsgudstjenester – f.eks. på ”Kaffepletten” i Præstens Skov
Aftengudstjenester
Ungdoms-/Musikgudstjenester f.eks. rockgudstjeneste for nuværende og tidligere konfirmander
Morgenandagter
Kendte salmer til alle gudstjenester – højst én ny/ukendt salme
Tonelejet ved salmesang skal sættes ned, så alle kan synge med
Nytårsgudstjeneste nytårsaften kl. 24.00
”Børnekirke” med sang, musik og leg
Gudstjenester for nybegyndere og genbegyndere
Skriftgudstjenester (nærmere indsigt i bibelsk skrift) med brug af tidens musik, digtning, billed- og fotokunst
Flytte søndagens 10.30-gudstjenester til kl. 13.00
Gudstjenester på forskellige tidspunkter med varierende indhold - også udendørs.
Salmesang stående, læsninger høres siddende (udbredt i den engelske kirke)

Koncerter
Koncerter for unge
Friluftskoncerter
Koncerter med kendte som f.eks. Lasse & Mathilde, der kan give ”juleaftensstemning”

Aktiviteter i og uden for kirker og sognehus
Kunst i kirkerne (lystræer, lysglober, metalbakker med sand på gulve o. lign.)
Brug af vore lokale kræfter/kunstnere gennem koncerter og kunstudstillinger
Givende foredrag
Sogne-/kirkevandring, gerne ad de gamle kirkestier, og med hestevogne til de dårligt gående
Aktiviteter i det fri
Lokalhistoriske/historiske fortællinger i kirkerne og om kirkerne på familievenlige tidspunkter
Bibelkreds
Film o. a. arrangementer for unge
Studie-/læsekreds
Arrangementer og foredrag med kendte som f.eks. Bjarne Henriksen, der kan give ”juleaftensstemning”
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Fysiske ændringer og fornyelser
Forbedring af adgangsvejene til kirkerne – især Vester Skerninge.
Transport plus adgangsforhold for alle
Kunst på kirkegårdene (gerne af vore lokale kunstnere)
Mere enkelthed og renhed i kirkerne (arkitektonisk, farver, møblering mv.)
Åbning af kvindedør i Vester Skerninge Kirke
Belægning op til Vester Skerninge Kirke
Nye altertavler i Vester Skerninge og Ulbølle Kirker
Kapellet på Vester Skerninge kirkegård skal bevares, fondsmidler søges

Generelt for kirkelivet
En kirke for alle generationer

En nøjere gennemgang
Bag hvert bidrag ligger der mange ideer, tanker og erfaringer. I det følgende vil jeg gennemgå de indkomne
visioner i detaljer. Både de, der ankom via e-mails, og de, der fremkom under selve visionsaftenen.
Den egentlige analyse af, hvilke visioner der så ud til at have mest opbakning i forsamlingen samt de
økonomiske og praktiske aspekter omkring muligheden for en realisering af de enkelte visioner bliver ikke
berørt i denne artikel. Denne opgave tilhører visionsudvalget, som efter endt arbejde indstiller sit endelige
forslag til afgørelse i menighedsrådet. Dog bør det understreges, at visioner og forslag, der ikke bliver
realiseret i første omgang, måske vil kunne blive det senere.

Gudstjenester
De stille og rolige gudstjenester
Et ønske som synes at være udbredt ud fra mængden af visioner, der relaterede til dette, er ønsket om
liturgiske gudstjenester i form af andagter, stillegudstjenester, fyraftensgudstjenester og
meditationsgudstjenester. Disse former for gudstjeneste tilbyder alle, på trods af de mange betegnelser, en
rolig stund og fred i sindet midt i vores ofte hektiske hverdag. De stille gudstjenesteformer har i løbet af de
seneste 10-15 år vundet stort indpas i de danske sogne, og på trods af deres forskellige betegnelser er der i
store træk tale om den samme type gudstjeneste, nemlig stille, meditative, beroligende gudstjenester, der
for mange kan være lidt af en oase først, midt eller sidst i en travl uge. Ved disse gudstjenester er der ingen
prædiken, men indholdet kan bestå af bøn, tekstlæsninger, musikindslag, inddragelse af billede/fotos,
meditation/stilhed og fællessang. Tema og form (liturgi) kan variere alt efter, om der er tale om en
fyraftensgudstjeneste, en morgenandagt eller en stillegudstjeneste. Gudstjenester finder ofte sted på
hverdage – mange steder ved fyraftenstid – dvs. kl. 16.00, 16.30 eller 17.00. Andre steder har man dog
valgt at holde gudstjenesterne kl. 19.00.
Under visionsaftenen og ud fra resultatet af gruppearbejdet er der ingen tvivl om, at disse
gudstjenestetyper er et udbredt ønske her i sognene. De appellerer til både enlige og familier, og i
Munkebo sogn er stillegudstjenesterne blevet en af de helt store successer med et stort antal kirkegængere
hver gang og mange, som altid noterer sig, hvornår den næste gudstjeneste finder sted.

Temagudstjenester
En anden i disse år meget populær gudstjenestetype er temagudstjenester, hvor man dykker ned i et
bestemt tema. Til dette benyttes ikke kun den almindelige prædiken, men også mere afslappede
fortællinger, beretninger, regibemærkninger og indslag i musisk, dramatisk eller anden kreativ form. Et
eksempel på temagudstjenester kunne være visionen om skriftgudstjenester, hvor man vælger et bestemt
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skrift fra Bibelen som tema over en periode, så man virkelig kommer til bunds i f.eks. Markusevangeliet
gennem læsninger fra evangeliet og inddragelse af nutidig musik, sang, billedkunst og fotos og lignende.
Temagudstjenester er meget velegnede ved barnedåb, da temaet kan skræddersyes (f.eks. om dåben), og
gudstjensteformen er blevet meget populær blandt børnefamilier, da gudstjenesterne ofte ikke varer så
længe som de traditionelle højmesser, og da der er mulighed for at zoome helt ind på familie- eller
dåbsegnet tema og indhold.
Således kan det for mange af deltagerne ved en barnedåb føles både imødekommende og interessant, hvis
der i forbindelse med dåb ved en klassisk højmesse bliver ændret lidt på talemåde og indhold, så selv de
mindste eller mindst kirkevante kan følge med. Dette ønske fremkom i form af en vision om mere
afslappede gudstjenester ved dåb – f.eks. ved introduktion af/fortælling om en sang/salme i forbindelse
med dåb i højmessen.

Friluftsgudstjenester
Hvert år afholdes der 2. pinsedag en udendørs gudstjeneste i præstegårdshaven i Vester Skerninge. Jeg vil
blive glad for, hvis det går hen og bliver en fast tradition, da det er en både smuk og fredfyldt og
mindeværdig oplevelse at holde gudstjeneste i det fri. Især hvis solen skinner og himlen er blå.
Således fremkom der også en vision om gudstjeneste på ”Kaffepletten” i Præstens Skov. Der var tydeligvis
mange, der syntes at dette var et rigtig godt forslag, da Præstens Skov rent historisk har tilhørt og stadig
tilhører kirkens jorde. Selv navnet antyder kraftigt kirkens århundreder lange og nære tilknytning til
området. I forbindelse med denne vision fremkom der også et forslag om at bruge det store strandareal
ved Fjellebroen i Ulbølle sogn, Søren Bilds Strand, til større udendørs gudstjenester, hvor der ellers ville
være for lidt plads på ”Kaffepletten”. Det kan f.eks. være en fælles udendørs gudstjeneste for Vester
Skerninge-Ulbølle-Hundstrup, Egense-Øster Skerninge, Ollerup-Kirkeby og Stenstrup-Lunde pastorater, hvor
alle menighedsråd, præster, organister, kirkesangere, gravere og øvrige kirkepersonale samt folk fra alle ni
sogne deltager. Her vil kaffepletten være en alt for lille plet.
Friluftsgudstjenester bliver i højere grad end de klassiske højmesser besøgt af mennesker på tværs af alder,
social status og kendskab til gudstjenestens liturgi. Både børn og voksne, rige og fattige, synes naturen er
dejlig, og at en gudstjeneste under åben himmel er en dejlig varm og berigende og fællesskabsdannende
oplevelse. Naturligvis synes dette at afhænge af vejrliget, men selv på en regnfuld dag, hvor gudstjenesten
rykkes ind i præstegården eller kirken, kan det blive til en skøn oplevelse for alle.

Aftengudstjenester
Det gør altid en forskel, om en gudstjeneste holdes om formiddagen, om eftermiddagen eller om aftenen.
Aftenstemningen forærer kirkepersonale, præst og kirkegængere en dejlig baggrund for gudstjenesten, da
betydningen og tilstedeværelsen af levende lys i kirkerummet fremhæves i mørket, og da der mulighed for
opstilling af fakler eller andre lyskilder på kirkestien og i våbenhuset.
Selv om aftengudstjenester kan have nøjagtig samme indhold og opbygning som formiddagens højmesse
eller eftermiddagens temagudstjeneste, så er der mange, der opfatter aftengudstjenester som særligt
hyggelige.

Ungdoms-/musikgudstjenester: Rockgudstjenester for nuværende og tidligere konfirmander
Disse gudstjenester er gode eksempler på temagudstjenester, hvor man helt bevidst tilretter form og
indhold efter hver gruppe der forventes at deltage. I dette tilfælde nuværende og tidligere konfirmander.
Når en gudstjenestes form og indhold tilpasses deltagernes alder, interesser og begrebsverden, vil det
ønskede budskab (evangeliet) i høj grad også blive bedre og nemmere modtaget. De unge er ingen
undtagelse.
Børn og unge er folkekirkens fremtid. På et tidspunkt skal de tage over. Derfor er det vigtigt at disse
aldersgrupper oplever, at gudstjenester ikke behøver at være kedelige eller langtrukne.
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Vor tids medie- og underholdningsindustri har gennem de seneste 20 år skruet kraftigt op for både den
mængde, de metoder/valgmuligheder og den hastighed, hvormed børn og unge kan få dækket deres behov
for underholdning, samfundsoplysning og fællesskabsfølelse, ofte endda uden at være fysisk sammen, men
i kraft af et online fællesskab på internettet. Midt ind i dette har kirken en virkelig stor og vigtig udfordring.
Gudstjenesten er folkekirkens livsnerve. En af måderne, hvormed folkekirken kan give mening og have
betydning for vores børn og unge er derfor netop at holde gudstjenester tilrettet deres sprog, interesser og
begreber. For nuværende og tidligere konfirmander kan det meget vel være rockgudstjenester.

Morgenandagter
Mange kender til Danmarks Radios morgenandagter. De bliver optaget i Vor Frue Kirke i København. Fælles
for andagterne er, at der bliver læst en eller flere tekster fra Biblen, at kirkekoret synger et par vers fra en
salme eller fra et andet korværk, og at der bliver sunget et par fællessalmer.
En ugentlig morgenandagt – f.eks. hver tirsdag eller torsdag – vil måske for mange være en dejlig start på
dagen. En lille udfordring vil nok være fastsættelse af tidspunktet, da mennesker er af forskellig mening om,
hvornår deres dag begynder. Hvis personer, som er på arbejdsmarkedet eller under uddannelse, skal kunne
deltage skal det være meget tidligt om morgenen. Dette problem kunne løses ved at vælge at holde
morgenandagt om lørdagen.

Kendte salmer til alle gudstjenester – højst én ny/ukendt salme
Hver har vi vore yndlingssalmer, og hver har vi vores mening om, hvilke salmer vi kender, og hvilke vi ikke
kender. Dette gælder både nye og gamle salmer. Nogle kender kun få, andre kender mange. Det er altid
godt at lære nyt, og at være åben for nye impulser fra storbyerne, salmebogstillæg og fra andre steder,
men når der under en gudstjeneste er for mange nye eller ukendte salmer, kan det for nogle godt føles som
for stor og krævende udfordring at synge med, og det kan i værste fald give en oplevelse af, at man
mangler den rytme og ro og det fællesskab man finder ved det kendte og vante i løbet af gudstjenestens
afvikling.
Som præst forstår jeg godt det synspunkt, selv om jeg møder mange forskellige meninger om salmesang i
kirken. Nogle synes man skal gøre noget for ikke altid at synge de samme gamle ”travere”, og at der er brug
for noget nyt. Der skal nytænkes og salmerepertoiret skal moderniseres, så gudstjenestens indhold ikke
bliver forældet og uvedkommende for vor tid. Andre ønsker at have en gudstjeneste, hvor de gamle ritualer
og traditioner forbliver intakte og bevares – inklusiv gudstjenestens gamle salmetradition. Tilsammen
skaber det alt sammen en tryg og for mange fra barnsben velkendt atmosfære, som giver den ro, der er så
skøn at gå ind i en ny uge med.
Jeg mener selv, at det må være et spørgsmål om et kompromis. Kirken bevæger sig et sted mellem pop og
pragt, og den balancekunst er vigtig. Det er vigtigt at så mange som overhovedet muligt får noget ud af
vore gudstjenester. Derfor bør der ved enhver gudstjeneste være både gamle og kendte og nye eller
ukendte salmer. Hvor mange af hvad, det vil altid afhængige af gudstjenestens formål og varighed.

Tonelejet ved salmesang skal sættes ned, så alle kan synge med
På samme måde som for mange nye eller gamle ukendte salmer kan gå ud over den samlede
gudstjenesteoplevelse, kan tonelejet ved salmesangen det også. Det er et gammel og velkendt problem, at
mange salmer synges i et toneleje, der ligger for højt for adskillige kirkegængere. Dette skyldes Den danske
Koralbog, som er organisternes grund-nodehæfte for den danske salmebog. Det er de noder, de fleste
organister i folkekirken benytter, når der skal akkompagneres til salmer. Der er almindelig enighed blandt
organister og kirkefolk om, at tonelejet for salmemelodierne i Den danske Koralbog generelt er en del
højere, end tonelejet for f.eks. nodebogen til Højskolesangbogen.
Tonelejet for mange ældre salmer er i århundreder blevet overført uændret fra gamle til nyere versioner af
Den danske Koralbog, men gennem de seneste halvtreds til hundrede år har vi langsomt vænnet os til et
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lavere toneleje. Grunden til, at tonelejet for salmerne nu ofte føles for højt er omdiskuteret. Enten skyldes
det, at vi generelt synger meget mindre end før, og derved ikke får trænet vore stemmer. En anden kan
være, at fordi vores gennemsnitshøjde i gamle dage ikke var som den er nu, og da også vore stemmebånd
er blevet større gennem med århundrederne, er tonelejet nu blevet for højt for de fleste af os.
Der findes særlige udgivelser af noder til salmebogen, f.eks. Krogs Forlags ”Melodier fra Koralbog til Den
danske Salmebog – dyb udgave”, hvor tonearterne er nedsat i forhold til Koralbogen, men det vil altid
kræve en grundig og faglig vurdering, om disse nodesamlinger skal benyttes eller ej, da meningerne om
fordelagtigheden i høje eller lave tonelejer er mange.

Salmesang stående, læsninger høres siddende
I den engelske kirke står man op under salmesang. Det er en almindelig erfaring, at man synger bedst, når
man står. Deltager man i en gudstjeneste i England, vil man hurtigt høre, hvor meget bedre selv en lille
menighed synger end hos os, hvor salmesangen ofte forsvinder ned i kirkebænkene. At stå op og synge
giver helt anderledes luft og motivation og er med til også synligt at fremhæve gudstjenestefællesskabet.
Også mange steder her i landet har kirker indført den skik, at nogle eller alle gudstjenestens salmer synges
stående. Det er der forskellige årsager til. Ikke alene har den muskulatur, der naturligt bruges ved sang,
langt bedre udfoldelsesmuligheder i oprejst end i siddende stilling, hvorfor salmesangen bliver fyldigere,
men det har også en psykologiske virkning at stå op under salmesang, nemlig at menigheden bliver mere
bevidst om, hvad der sker i gudstjenesten. Skift mellem salmer, der synges stående, og andre der synges
siddende, kan modvirke præget af rutine.
Er vi gearet til at sætte mere ”krop” på gudstjenesten ved at stå op under salmesang? Vil vi fjerne den
gamle og smukke tradition, at alle rejser sig under læsning fra Bibelen? Måske kunne man i første omgang
forsøge sig med at stå op under enten slutsalmen eller/og indgangssalmen.

Nytårsgudstjeneste nytårsaften kl. 24.00
Forslaget om, at vi i en af vore tre kirker holder en midnatsgudstjeneste nytårsaften er ikke overraskende.
Danmarks Radio har de seneste mange år transmitteret direkte fra en nytårsaftensgudstjeneste
umiddelbart efter rådhusklokkerne har ringet det nye år ind kl. 24.00, og det kunne da være både hyggeligt
og sjovt at have vores egen nytårsgudstjenestegudstjeneste kl. 24.00 her i Vester Skerninge-UlbøllleHundstrup sogne. Dog vil der nok alligevel være meget delte meninger om, hvorvidt det er
hensigtsmæssigt, og om det ville kunne blive en succes eller ej. Er behovet for gudstjeneste på dette
tidspunkt til stede her i lokalområdet? Vil man sætte pris på klokkeslettet i forhold til nytårstraditionerne
blandt familie, venner og mellem naboer? Vil man give afkald på affyring af raketter og nytårskrudt kl.,
24.00? Hvor mange i menighedsrådet, som skal tage beslutningen, ville selv ønske at deltage i en sådan
gudstjeneste kl. 24.00 nytårsaften? Visionen vil blive taget op og drøftet i både visionsudvalg og
menighedsråd, og jeg er spændt på, hvad den generelle mening om dette forslag er.

”Børnekirke” med sang, musik og leg
”Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres!” Blot disse to
sætninger fra Jesus begrunder i allerhøjeste grad, hvorfor kirken også skal arbejde for at være et trygt,
hyggeligt og inspirerende hjemsted for børn. Vi skal tage godt imod denne aldersgruppe, for det er især er
her, gennem vore første leveår, at et godt, varmt, levende og livslangt forhold til kirken, kirkerummet,
gudstjenesten, den kristne tro og fællesskabet kan konsolideres.
Her i sognene er de mindste og deres forældre i mange år blevet tilbudt ”babysalmesang”. Dette er et rigtig
godt eksempel på ”børnekirke” for de allermindste. Her stifter børnene allerede kort tid efter deres fødsel
bekendtskab med kirkerummet, orglets lyd, musik og sang og fællesskab med højt til loftet. Det er absolut
heller ikke usundt for forældrene at opleve kirken på børnenes præmisser.
Der er med stor sandsynlighed også en stor interesse derude blandt børnefamilierne for aktiviteter og
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gudstjenester i kirkerummet for børn i de øvrige aldersgrupper. Letforståelige og musikfyldte gudstjenester
i børnehøjde, legestue med kreativitet, musik og leg. Tilmed kan disse gudstjenester og aktiviteter give børn
og forældre, især nytilflyttere, et godt og solidt netværk bestående af nye venner og bekendte i området.

Gudstjenester for nybegyndere og genbegyndere: Forklaringsgudstjenester
Gudstjenestens form går langt tilbage i tiden. Mange af den gamle romerske messes led er bevaret i den
danske folkekirkes gudstjenester, og er i virkeligheden ”rygmarven” for samtlige gudstjenesteformer, lige
fra den klassiske højmesse til de mest moderne og nytænkende gudstjenesteformer.
Men forstår vi, hvorfor vi gør det, vi gør under gudstjenesterne? Ved vi, hvor traditionerne kommer fra, og
hvilken betydning placeringen af de forskellige gudstjenesteled har?
Hvis man fra sin barndom har gået i kirke, kan en højmesse søndag formiddag frembringe dejlige minder
om værdifulde stunder, eller man kan føle sig ”hjemme igen”, men hvis man kun kender kirken fra
projektørlyset i december og ikke indefra, kan det nærmest være en fremmedgørende oplevelse at deltage
i en gudstjeneste, som man hverken kender eller forstår. Der bliver sagt de underligste remser, præstens
sprog er næsten arkæologisk, og der synges gamle umoderne sange, som aldrig har været på top ti listen
eller er blevet afspillet på DR P3. Det er det indtryk man nemt kan få af en gudstjeneste, hvis man ikke har
et forhold til, hvad der sker.
Derfor er der brug for forklaring af gudstjenestens form og indhold. Dette kan ske ved, at præsten ”guider”
deltagerne gennem gudstjenesten og forklarer, hvad der nu skal ske, hvad der siges, læses eller synges, og
hvorfor.

Flytte søndagens 10.30-gudstjenester til kl. 13.00
Følger folkekirken med tiden, når den stædigt holder på, at søndagens højmesse i hovedreglen skal være kl.
10.00 eller 10.30? Og er fromessen sikret deltagere, når den pr. definition ligger før højmessen og afholdes i
en af sognets andre kirker kl. 9.00? Sådanne spørgsmål er både relevante og aktuelle i dag.
Selv om mange af os står op til en skøn søndag kl. 6 om morgenen, så er der dog også mange, der vælger at
sove længere, og slappe lidt af. Måske vil vi opleve et større gudstjenestedeltagerantal, hvis det almindelige
gudstjenestetidspunkt for højmessen flyttes fra kl. 10.30 til 13.00? Der laves mange forsøg rundt om i
landet – ikke kun med gudstjenestetidspunkter om søndagen, men også på hvilke dage i ugen gudstjenester
kan afholdes. Hverdagsgudstjenester bliver mere og mere udbredt, og på samme måde vil
eftermiddagsgudstjenester om søndagen måske også kunne vinde stor tilslutning.

Koncerter
Koncerter for unge
Som på gudstjenesteområdet er der også en stor vilje i sognene til fornyelse på koncertområdet. Hvis man
skal gøre sig forhåbning om, at børn og unge forbinder kirkerne med store musikoplevelser, er det vigtigt
også at tænke disse målgrupper med ind i planlægningen af de årlige kirkekoncerter.
Hvad en kirkekoncert præcist er, ud over at der indgår musik og evt. sang, er ikke fast defineret. Selv om
tekst og musikgenre ikke må være upassende i forhold til kirkerummets daglige brug, er mulighederne
mange. Til visionsaftenen fremgik det, at man gerne ser flere koncerter hvert år, og gerne med kendte
musikere, som f.eks. da vi havde besøg af Lasse og Mathilde. Her opstod der en stemning, som en deltager
beskrev som ”juleaftensstemning”, og som opstod ud af en smuk og professionelt fremført sang og musik
kombineret med en kirke fyldt med mennesker, der længe havde glædet sig til den store oplevelse.

Friluftskoncerter
I 2018 afholdtes i præstegårdshaven 2. pinsedag en udendørsgudstjeneste med efterfølgende hyggeligt
samvær. Vejret var smukt, solen skinnede, og mange samledes den eftermiddag. Mange deltagere
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udtrykte, at det var skønt med sang, musik og fælles hygge i det fri. Der har generelt været enighed om
blandt deltagere, menighedsråd og kirkepersonale, at arrangementet tåler at blive til en årlig tradition.
Under visionsaftenen blev det nævnt, at der er et stort ønske om koncerter i det fri.
Der er som på gudstjenesteområdet flere steder, hvor friluftskoncerter vil kunne finde sted, f.eks. på
kaffepletten i ”Præstens Skov”, på terasseområdet uden for sognehuset, i præstegårdshaven, på det fælles
strandareal ved Fjellebroen i Ulbølle sogn. Friluftskoncerter vil uden tvivl blive positivt modtaget og til stor
glæde for mange i sognene.

Aktiviteter i og uden for kirker og sognehus
Kunst i kirkerne
Under visionsaftenen hilste flere deltagere mere kunst i kirkerne velkommen. Mange steder finder man
lysglober eller lystræer. Da alle tre kirker har automatisk dørlåsningssystem, kan man gå ind i kirkerne på
hverdage i den normale åbningstid. Muligheden for at tænde et lys under sit besøg er noget man ser i
mange kirker landet over, og muligheden kunne også realiseres her. I nogle kirker er der en bakke med
sand på gulvet, hvor tændte lys kan anbringes og brænde ud. Såvel lysglober, lystræer som metalbakker på
gulvene vil være praktiske at have under de gudstjenester vi har i løbet af året, hvor der bliver tændt og
stillet levende lys (bla. ved Allehelgen og kyndelmisse).
Der kunne også være lejlighedsvise kunstudstillinger i våbenhuse eller/og hovedskibene, i kapellet i Vester
Skerninge (hvis det bliver restaureret og taget tætnet), på kirkegårdene eller i sognehuset.

Brug af vore lokale kræfter/kunstnere gennem koncerter og kunstudstillinger
Vi har mange energiske, dygtige og interessante kunstnere i vores lokalområde. Et af bidragene til
visionsaftenen var, at benytte flere af disse mange lokale kræfter ved koncerter, kunstudstillinger o. lign. i
kirkerne, på kirkegårdene og i sognehuset. Dette vil kunne skabe endnu mere liv og lokalt fællesskab
omkring og i kirkerne.

Givende foredrag
”Menneske først, kristen så”, skrev Grundtvig i 1832 i et digt med samme titel, og gav på den måde udtryk
for, at fokus først og fremmest bør være på menneskelivet, og hvad det vil sige at være menneske.
Gode og givende foredrag kan bidrage meget til den opgave det er, at finde ud af med sig selv, hvad det er
at være menneske. Mange mennesker formår at dele deres viden og erfaring på en god og inspirerende
måde, og derfor er gode og givende foredrag selvfølgelig også kommet for at blive i den danske folkekirke.
Her kan man lære meget, og blive klogere på mange ting. Så et godt fremtidigt og fortsat mål for kirkelivet
her i sognene er naturligvis også, at der skal være mulighed for at opleve mange givende foredrag.
Også på foredragsområdet kan det lade sig gøre at finde den før beskrevne ”juleaftensstemning” – især
med personer, der i forvejen er kendte på deres felt, og som har en levende og inspirerende måde at
fortælle på.

Sogne-/kirkevandring samt andre aktiviteter i det fri
De gamle kirkestier og –veje bliver i højere og højere grad benyttet til kirkelige aktiviteter som
”pilgrimsvandring” mellem sogne eller kirkevandringer mellem kirker.
Et af visionsbidragene omhandlede dette. Der vil med stor sandsynlighed være stor interesse for sogne- og
kirkevandringer her hos os. Alle tre kirker ligger i smukke omgivelser, og der kunne arrangeres
kirkevandringer indeholdende fortælling om kirker, sogne og lokalhistorie - gerne ad de gamle kirkestier og
med hestevogne til de dårligt gående. Måske kunne sådan en arrangementstype blive et elsket og årligt
tilløbsstykke for både unge, ældre og børnefamilier i sognene.
På samme vis vil mange andre slags aktiviteter kunne foregå i det fri: Kræmmermarked på græsset foran
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kroen med ”kræmmergudstjeneste”, et samarbejde med kroen med ”kirkesang og folkedans” samme sted,
ja, kun fantasien (og vejret) sætter grænserne.

Lokalhistoriske/historiske fortællinger i kirkerne
Der kom et ønske til visionsaftenen om at benytte kirkerummene til lokalhistoriske/historiske fortællinger.
Dette vil mange sikkert finde meget interessant, og det er ikke svært at finde personer i lokalområdet, som
kan fortælle om områdets lokale historie. Arrangementerne bør ske på familievenlige tidspunkter, så også
de små kan nyde godt af chancen for at kende bedre til lokalområdes, kirkernes eller landets historie.
Generelt er kirker egnede til fortællinger af mange slags, og i mange år har man haft stor succes med
sådanne arrangementer andre steder i landet.

Bibelkreds
Overraskende mange udtrykker, at de egentlig gerne vil læse hele Biblen, men at det er svært at tage sig
sammen. Sproget og de mange udtryk og billedbrugen i Biblen kan være svært at komme overens med i
vores moderne tider, så det er en rigtig god idé at være flere sammen om at læse Biblen igennem. I en
Bibelkreds er drøftelserne om Bibelens indhold, teologi og bibelhistorien ofte en så givende faktor for
deltagerne, at det ikke gør så meget, hvis det tager et år eller to at komme igennem hele bogen.
Hvis det for sognepræsten synes som en noget stor mundfuld at stå for en bibelkreds og gennemlæsning af
Bibelen, kan man åbne for deltagelse fra hele provstiet, og flere præster kan skiftes til at forberede og stå
for møderne.

Studie-/læsekreds
Det kan være både spændende, sjovt og lærerigt at læse og tale om bøger i en studie- eller læsekreds. Her
kan deltagerne på skift stå for forberedelse og afholdelse af møderne.

Film og arrangementer for unge
I det nye sognehus blev der installeret et gevaldig godt og tidssvarende filmforevisningsanlæg med
storskærm og 5.1 surround-lyd. På den baggrund er der da også en filmcafé på trapperne. Over sommeren
bliver der et par ”generalprøver” på denne arrangementstype i form af ”sommerbio” for dem, der har lyst
til lidt hyggelig filmisk adspredelse og samvær i sommermånederne.
Tanken om film for særlige målgrupper som børn og unge er nærliggende, når nu vi har muligheden. Derfor
er dette også et kærkomment forslag. De unge, som jo både er en del af folkekirken og skal føre den videre
frem i tiden, kan gennem udbud af gudstjenester og arrangementer tilpasset deres aldersgruppe få et godt,
varmt og langvarigt forhold til folkekirken.

Fysiske ændringer og fornyelser
Forbedring af adgangsvejene til kirkerne – især Vester Skerninge.
De dårlige adgangsveje til kirkerne, især Vester Skerninge Kirke, har i mange år været på manges læber. Der
har også fundet flere løsningsforsøg sted. Løsninger, som der er blevet gjort meget ud af, og som mange
har brugt meget energi på. Desværre er alle hidtidige løsningsforslag blevet afvist af de godkendende
myndigheder. Men vi bør ikke give op. Vi bør stadig prøve at finde en måde at forbedre adgangsvejene til
kirkerne, så dårligt gående eller handicappede ikke bliver afskåret fra at deltage i gudstjeneste- og kirkelivet
(se s. 12 vedr. åbning af kvindedør i Vester Skerninge Kirke). I løbet af visionsaftenen blev det tydeligt, at
ønsket om bedre adgangsveje til kirkerne var et af de største ønsker blandt de fremmødte. Flere grupper
havde dette punkt som det øverste i prioritetsrækkefølgen. Der blev også udtrykt ønske vedr. belægning op
til kirken. (se bilag på side 14-15)
Med til ønsket om gode adgangsforhold for alle hører også gangbesværedes mulighed for transport til
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gudstjenester i kirkerne og arrangementer i sognehuset.

Kunst på kirkegårdene (gerne af vore lokale kunstnere)
Selv om jeg altid har ment, at det er langt bedre at se kirken indefra, end blot udefra, især hver søndag
formiddag, så er kirkens omgivelser også vigtige. Ikke mindst kirkegårdene. De betyder meget for mange af
os. Her er vore kære, som vi har mistet, begravet, og en smuk, velholdt og inspirerende kirkegård kan godt
være med til at lette lidt på sorgen og savnet. En af deltagerne havde et ønske om, at vi på vore kirkegårde
opstiller kunstværker lavet af vore lokale kunstnere. Det kunne være med til at forskønne vore kirkegårde
yderligere, og et besøg på kirkegårdene ville da ikke kun være en vandring blandt vore døde, men ville også
kunne give de besøgende nogle smukke, medrivende, tankevækkende eller trøstende kunstoplevelser med
på vejen. Samtidig vil vi blive mindet om, hvor mange lokale kunstneriske og levende kræfter vore sogne
rummer.

Mere enkelthed og renhed i kirkerne (arkitektonisk, farver, møblering mv.)
Kirkerummet er anderledes end mange andre rum. Det er som regel det ældst eksisterende rum i sognet.
Her er højere til loftet, lydforholdene under tale, sang og musik er ofte fremragende, og kirkerummet
vidner ofte og på mange forskellige måder om bygningens lange historie over mange hundrede år. Når en
kirke skal restaureres, vælges de eventuelle nye farver for prædikestol, bænke, orgel og salmetavler mv.
med omhu. Farverne skal balancere med hinanden, så man under sit besøg i kirken ikke mister den ro og
enkelthed, man blandt andre ting kom for at få. Øjet kan forstyrres så meget af farver, der skriger mod
hinanden, at evangeliets glædelige budskab modtages tilsvarende dårligt.
Nu kan man jo ikke uden videre ændre byggestilen for en 850 år gammel landsbykirke. Den blev bygget,
som den nu blev bygget – og i middelalderen var stilen meget anderledes, end de senere i rennæssancen
eller barokken. Dog vil menighedsrådet og arkitekten ved ændringer og arbejder ved kirkerne alligvel godt
vælge at stræbe efter enkelthed og renhed på de mange forskellige områder, så den arkitektoniske og
visuelle oplevelse af kirken går mod enkelthed, renhed og harmoni.

Åbning af kvindedør i Vester Skerninge Kirke
De fleste middelalderkirker har et sted i hovedskibets højre side (set oppe fra alteret) en kvindedør, som nu
er muret til. Dengang i middelalderen var kvinder og mænd under gudstjenesten placeret i hhv. højre og
venstre side af hovedskibet. Kvindesiden blev også kaldt ”spindesiden”, og mandesiden blev kaldt
”sværdsiden”.
Selv om det aktuelle forslag fra visionsaftenen om at genåbne kvindedøren i Vester Skerninge Kirke vil
kræve en lang ansøgningsproces og være forbundet med store udgifter, vil der dog være mange fordele ved
åbningen:
Det vil blive et spændende og interessant historisk projekt, som vil føre et vigtigt område i kirken tilbage til
sit oprindelige udseende.
Da de fleste landsbykirker kun har én ind- og udgang, nemlig kirkedøren fra våbenhuset til kirkerummet, vil
en genåbning af kvindedøren kunne tjene som en ekstra flugtvej ved brand og lignende.
Endelig vil en åben kvindedør også kunne tilvejebringe nye ideer og muligheder i arbejdet for gode
adgangsforhold for gangbesværede og handicappede.

Nye altertavler i Vester Skerninge og Ulbølle kirker
Sådan lyder endnu en vision, som blev fremsat under visionsaftenen. Hundstrup kirke fik en ny altertavle i
1974. Det trefløjede alterbillede, som gengiver nedtagelsen af Jesus fra korset Langfredag, blev malet af
Ingolf Rørbæk. Mange vil mene, at dette alterbillede skiller sig meget ud i forhold til altertavlerne i Ulbølle
kirkes og Vester Skerninge Kirkes alterbilleder begge er værker af Christoffer Wilhelm Eckersberg (født
1783, død 1853).
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Om der skal nye altertavler i Vester Skerninge og Ulbølle kirker, kan der ude i sognene være mange
meninger om. Vil vi have moderne kunst i alle tre kirker? Er vi så stolte af at have to værker af Eckersberg,
som af mange kunstkendere betragtes som en af den danske guldalders hovedpersoner, at vi ikke kan give
plads til ny kunst i form af nye altertavler? Under alle omstændigheder skal Nationalmuseet og Fyens Stift
inddrages, hvis vi ønsker at forny en eller flere altertavler i kirkerne.

Kapellet på Vester Skerninge kirkegård skal bevares, fondsmidler søges
Det gamle kapel på Vester Skerninge kirkegård har set bedre tider. Taget er utæt og bygningen er nu i
meget dårlig stand. At restaurere det gamle, men oprindeligt meget smukke kapel, vil koste meget.
Hvor skal vi finde midlerne til dette?
Et forslag under visionsaftenen, hvor kapellets situation også blev bragt på banen var, at søge fondsmidler
til en istandsættelse og hermed bevare kapellet. Det skal her nævnes, at der tidligere i denne forbindelse,
men uden held, er søgt midler fra flere fonde, bl.a. fra A.P. Møller Fonden og Augustinus Fonden.

Afslutning
Der har været mange store, glædelige og festlige oplevelser i kirker, sognehuset og præstegården i de snart
to år, jeg har været sognepræst her. En af dem har helt sikkert været visionsaftenen den 20. marts 2019.
Af alle de visionsbidrag, der fremkom fra de mange deltagere, mener jeg, at den vigtigste og mest
grundlæggende vision af samtlige visioner var denne: ”En kirke for alle generationer”. Ja, en kirke for alle!
Det bør være ud fra dette grundsynspunkt, at vi har med vore kirkers og kirkelivets fremtid at gøre.
Jeg synes det er interessant og meget glædeligt, at langt de fleste visioner, idéer og forslag under
visionsaftenen omhandlede eller berørte gudstjenesten. Det viser jo, at der er stor lokal opbakning bag
kerneindholdet i vores kristne kirke, som var, er og altid vil være gudstjenesten og forkyndelsen af det
kristne budskab. Gudstjenesten skal nemlig ikke alene være for dem, der allerede kender dens form og
indhold. Den skal ligesom alle øvrige visioner også være for alle generationer – ja, alle skal kunne gå i kirke
og føle, at de får noget med sig hjem. Derfor skal gudstjenesten gradbøjes efter formål og målgrupper.
I sidste ende er formålet med alle de mange gode og kreative forslag, ideer og visioner om såvel
gudstjenester som aktiviteter og bygningsmæssige ændringer m.v. samlet omkring dette ene og vigtige
formål: at tilvejebringe et rum for det kristne budskab, for herigennem kan tro, håb og kærlighed blive en
levende virkelighed for mange, og de gode relationer kan fremmes blandt os gennem det fælleskab, der
kommer ud af vores fælles kristne tro.
Nu bliver det spændende at se, hvad forårets visionsaften reelt vil komme til at betyde for vores kirkeliv.
Det bliver visionsudvalgets opgave at formulere en objektiv og velovervejet indstilling til menighedsrådet,
en liste i prioriteret rækkefølge over de visioner, udvalget mener er realistisk og muligt at virkeliggøre inden
for en overskuelig fremtid.
Vester Skerninge præstegård, den 27. april 2019

Sognepræst Niels Overgaard
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Bilag
Gruppearbejde: Prioritede visioner og ønsker
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gruppe 1
1. Gudstjeneste efter middag kl. 13, fyraftensgudstjenester, stillegudstjenester etc.
2. Bibelkreds i Sognehuset
3. Arrangementer som Lasse og Mathilde/Bjarne Henriksen – det giver ”juleaftenstemning”
4. Arrangementer for unge, film og koncert

Gruppe 2
1. Transport plus adgangsforhold for alle
2. Tonelejet v. fællessang
3. Gudstjenester på forskellige tidspunkter m. forskelligt indhold også udendørs.
4. Givende foredrag

Gruppe 3
1. Gudstjenester som tema/stilheds/aften andagt
2. Børnekirke med sang, musik og leg
3. Salmesang stående – læsning siddende
4. Aktiviteter, koncerter, gudstjenester i det fri

Gruppe 4
1. Toneleje ved fællessalmer sættes ned
2. Kunst på kirkegårdene
3. Kunst i kirkerne (lystræer/lysglober)
4. Nye altertavler i V.Skerninge og Ulbølle kirker
5. Nytårsgudstjeneste kl. 24.00

Gruppe 5
1. Læsekreds
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2. Sognevandring
3. Fortælling i kirken
4. Morgenandagt
5. Gudstjeneste for nybegyndere og for genbegyndere

Gruppe 6
1. En kirke for alle generationer
2. Ikke for mange nye salmer
3. Tilgængelighed
4. Friluftsgudstjeneste

Gruppe 7
1. Kirkevandring kombineret med stillegudstjenester. Hestevogn til de dårligt gående. Gerne vandring
på de gl. kirkestier.
2. Gudstjeneste for nybegyndere, herunder kendte salmer, afslappede former, skriftgudstjeneste,
temagudstjeneste og udendørsgudstjeneste som Præstens Skov
3. Koncert- kunst. Gerne med lokale ”kræfter”

Gruppe 8
1. Tilgængelighed til kirken er en udfordring, kvindedør skal åbnes, belægning op til kirke
2. Kapel bevares (V.Skerninge) søge fonde
3. Alle skal kunne synge med på fællessalmer - tonen kan være for høj - man kender ikke sangen.
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Referat fra Visionsaftenen
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00-21.00
Referent: Jette Ørbæk Larsen

Nye oplæg:
1. Det er vigtig med ”gudstjenestefornyelse” – især for personer under 60 år
2. Når der er få deltagere til en gudstjeneste, vil det være passende at kirkegængerne samles på få bænke i
stedet for at være spredt i kirken. Ved disse gudstjenester vil det være en god ide med klaverspil. Klaveret
skal stå øverst i kirken.
3. Læse biblen sammen ved højtlæsning. ”Bibelkreds”. Måske som provstiarrangement.
4. Sognevandring. Indslag undervejs om kirkerne.
5. Fyraftensgudstjeneste. ”Tusmørkeandagt”. Tekstlæsning ved kirkegængerne.
6. Fællesskab som meditationsgudstjeneste kl. 17 eller 19. Temagudstjeneste ca. kl. 13. Stillegudstjeneste,
musik, læsning.
7. Gudstjeneste i Præstens Skov - kaffepletten. Medbring madpakke.
Udendørsfællesgudstjenester sammen med nabosognene, hvor præster, sangere og organister fra alle
sognene deltager. Kan også være sammen med lokalhistorisk forening. Strandgudstjeneste i Ulbølle.
8. Gudstjenester og aktiviteter for børn og forældre
Spændende aktiviteter for børn
Legestue med sang og musik
Rytmisk gudstjeneste, børn kan evt. deltage i gudstjenesten ved at spille på tromme.
9. Gode og spændende foredrag. De kan evt. åbne døren for ikke-kirkevante deltagere. Fællesskab.
10. Gode koncerter
11. ”Større koncerter”/musik/underholdning
12. Niels fortalte om filmcafé
13. Inden gudstjenesten begynder, kan man få en kop kaffe/the/ og en snak. Fællesskab.
14. Ved bisættelse/begravelse spilles orgelmusik ca. 10 minutter, før handlingen begynder.
Det samme kan gøres ved gudstjenester.
15. En kendt person vælger salmer, og personen fortæller om salmerne. Evt. en kort andagt eller
aftengudstjeneste.
16. Der blev stillet spørgsmål om koncertbudget. Menighedsrådet ønsker at prioritere aktiviteter.
17. Kunst i kirken og på kirkegården. Løbende kunstudstilling i kirken og på kirkegården.
Lysglobe/lystræ. Mulighed for at tænde et lys under gudstjenesten. Levende lys i kirken.
Det er vanskeligt at synge med på salmerne i kirkerne da tonen er for høj.
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18. Inddragelse af lokale kunstnere og kendte. I Hundstrup er der en lokal kunster, Christian Rosing, som
laver meget flotte skulpturer – skulpturer, som kan være ”pynt” på kirkegården. Vi inddrager i forvejen
Filippa, Mads Hansen og andre. Der kan på kirkegårdene være omtale/udstillinger, f.eks. om Filippa og
Mads Hansen.
19. Ønske om kristen bøn og meditation.
20. Repræsentant fra Krovej. Krovej har et ønske om at forskønne området for Krovej og for det areal, som
er uden for kirken og som jo benyttes af kirkens gæster. Man vil evt. benytte havearkitekt.
21. Forskellige gudstjenester. Faste regler - balancegang. Beholde højmesse. Afslappet tone i kirken især
ved dåb. Fællesskab – kirken er åben for alle. Ingen fadervor osv. ved koncerter og andre arrangementer.
Ros til præsten for at gøre dåben til en oplevelse, hvor alle kan være med.

17

