Med inspiration i teamet Rethink for kulturbyåret i Aarhus opstod idéen om at
invitere til en række foredrag med fokus på at gentænke kirken. En idé om en slags
moderne vidnesbyrd, hvor gæsten blot skal svare på to spørgsmål:
• Hvad er min historie, og hvilken betydning har Gud for mig?
• Hvad er min drøm og bøn for kirken?
Af Kjeld Ghozati, arkitekt MAA

Idé og baggrund
Helt overordnet opstod tankerne i kølvandet på, at der er folk, der argumenterer for, at man skal
melde sig ud af folkekirken og på, at jeg ikke altid synes, at kirkens argumenter for, at man skal blive,
er alt for tungtvejende. Selv oplever jeg Bibelen og kirken som et skatkammer af visdom og en kilde
til livskraft og livsduelighed midt i livets lyse såvel som mørke stunder. Mit liv vil føles fattigt og tomt
uden troen. Det giver en vældig lyst til at dele det, jeg sætter pris på, så andre kan få lov at opleve, at
det at kende den treenige Gud er en stor glæde i livet.
Midt i det hele blev jeg selv inviteret til at holde foredrag med titlen Rethink Church. Det blev en
god anledning til at dykke ned i mine egne længsler og drømme for kirken. Personligt drømmer jeg
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om en kirke, der er kendetegnet ved skaberkraft, ydmyghed og generøsitet med inspiration i karakteren af Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. En sådan kirke har en stærk tiltrækningskraft modsat
en kirke, der er præget af ligegyldighed, egoisme og smålighed, som virker direkte frastødende.

Tre arrangementer i kulturbyåret
Efter at have luret lidt på idéen fik jeg en god snak med de lokale sognepræster Berit Schelde Christensen og Carsten Clemmensen i Hasle Sogn, hvor jeg bor, og provst Esben Andersen fra Aarhus
Vestre Provsti. De syntes om idéen, og ret hurtigt viste en række kirker i provstiet interesse at være
værter på skift. Tre foredrag blev planlagt sammen med Åby Sogn, Møllevang Sogn og Hasle Sogn.
Siden hen har flere kirker vist interesse for at være værter, såfremt vi gentager successen med nye
foredrag til næste efterår. Tanken om at have tre reflekterende efterårsforedrag som en årlig tilbagevende begivenhed er nemlig allerede blevet født.
I Åbyhøj Kirke havde vi fornøjelsen af at høre korshærspræst Morten Aagaard. I Møllevangskirken
var det biskop emeritus Steen Skovsgaard, og i Hasle Kirke var det centerleder Birgitte Graakjær
Hjort, der fortalte om deres historie og drømme for kirken.

»Efter foredraget er der kaffe og snak ved bordene, hvor foredragets
pointer kan vendes, og man kan eventuelt dele sin egen historie og
drøm for kirken med hinanden.«
Formen og erfaringerne
Formen på foredragene er enkel. Vi har valgt at gøre det på søndage kl. 14-15, hvilket tilsyneladende
fungerer fint. Som start og pause mellem gæstens besvarelse af de to stillede spørgsmål samt som
afslutning synges der en sang, som har en særlig betydning for gæsten. Efter foredraget er der kaffe
og snak ved bordene, hvor foredragets pointer kan vendes, og man kan eventuelt dele sin egen historie og drøm for kirken med hinanden. En af sidegevinsterne ved at lave foredragene i flere kirker i
samme provsti er, at vi møder folk, som vi ikke normalt taler med. Det giver nye kontakter og styrker
fællesskabsfølelsen, at vi er på en slags tour de chambre mellem forskellige kirker i nærområdet.
Af og til er der på kirkens vegne ambitiøse satsninger, der både kræver særlig økonomi og mange
ressourcer. Disse flagskibe, nok så spændende som de kan være, har ofte det problem, at de vanskeligt lader sig kopire af andre. Styrken ved Rethink Church-foredragene er bl.a. deres lethed. I praksis
kan alle kirker, der finder idéen interessant, nemt springe ud i det lokalt. Opgaven er lidt planlægning, koordinering, markedsføring og kaffebrygning. En vært, en musiker, en foredragsholder og et
par gode lokale folk, der er villige til at arbejde for sagen, er alt, det kræver. I Aarhus er vi startet med
at invitere tre teologer som foredragsholdere, men det kunne ligeså godt have været lægfolk, som var
på banen med at fortælle deres historie og drømme for kirken.
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En mulighed for at sprede tro, håb og kærlighed
I Bibelen kan vi læse om tro, håb og kærlighed, og at kærligheden er størst. Men kærligheden står så
at sige på skuldrene af tro og håb. De er kærlighedens forudsætning. Når vi arbejder for at forbinde
os ved at lytte til Gud og hinanden, er det et udtryk for tro. Når vi fordyber os og deler den længsel,
vi har i vore hjerter, er det et udtryk for håb. Når vi lever i vores passion og bruger vores talent til at
forandre og gøre en positiv forskel, er det et udtryk for kærlighed. Rethink Church-foredragene kan
ses som en invitation til at forbinde og fordybe, hvilket er forudsætningen for at kunne forandre.

»Så det bliver interessant på sigt at se, hvilken betydning det kan få
konkret at dele historier og drømme. Både hos foredragsholderen, der
må bruge tid på at formulere sine tanker, og hos tilhørerne, der inspireres af et andet menneskes passion og længsel.«
At høre folks historier og drømme er meget inspirerende. De delte drømme og idéer ved foredragene
kan blive en vigtig mental skabelse, der altid går forud for en eventuel fysisk skabelse. Så det bliver
interessant på sigt at se, hvilken betydning det kan få konkret at dele historier og drømme. Både hos
foredragsholderen, der må bruge tid på at formulere sine tanker, og hos tilhørerne, der inspireres
af et andet menneskes passion og længsel. Måske du får lyst til at få din egen drøm vakt? Hvad er
din historie? Hvad har formet og dannet dig? Hvad er din drøm for kirken? Komme i kontakt med
længslen i dit hjerte? Så herfra skal lyde en opmuntringen… spring ud i det og prøv det af i din kirke!
Vi lever i en tid, hvor der er folk, der bevidst spreder mismod, frygt og had. Der er brug for, at vi
som kirke danner modkultur og hjælper hinanden til at leve i vores kald om at sprede tro, håb og
kærlighed. Måske har vi endnu ikke drømt stort nok om den betydning, vi som lokal kirke kan have
for mennesker i vores område.

Et kors med tre budskaber
Ønsket om at forbinde, fordybe og forandre er gjort visuelt i et nyt kors designet i anledning af
kulturbyåret og reformationsjubilæet. Designet anvendes også som logo for Rethink Church-foredragene. Korsets budskab er ønsket om at inspirere til at forbinde, fordybe og forandre både på det
åndelige såvel som det menneskelige plan. Forbinde er den ubrudte, lodrette linje i korset, fordybe er
den venstre del af tværbjælken, der graver sig ind i materialet, og forandre er den højre del af tværbjælken, som rækker ud. Et liv med fokus på at forbinde, fordybe og forandre i modsætning til et liv
præget af adskillelse, overfladiskhed og selvoptagethed kan blive til stor velsignelse og glæde for sig
selv og andre.

Aarhuskorset kan købes på http://www.arinsto.dk
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