Kirken gik online, og det virkede
Af Mette Høyer Dansøn, sognepræst, Vestervang
sogn

Vestervang Kirke fortsatte med en
engagerende kirkelig undervisning,
selvom kirkerummet lukkede fysisk
under Covid19 nedlukningen i foråret
2020. Både kirkens uderum og
internettets onlinerum blev flittigt
benyttet.

Online afslutning med babysalmesang
Da kirkerummet lukkede i, skulle jeg finde mine
ben i fortsat at være kirke uden det fysiske
rum. Jeg havde en kommende babysalmesangsafslutnings-gudstjeneste, som jeg valgte at lave
digital med en refleksion over en bibeltekst
og en YouTube-video, jeg fandt med en babysalmesang. Dette kunne jeg gøre, fordi vi ved,
Vestervang Kirke har en lukket Facebookgruppe

til babysalmesangsforældrene, hvor de melder
afbud m.m.

»Selvom kirkens rum lukkede, fortsatte jeg med at undervise mine
konfirmander bl.a. ved at lave kirkegangs-poster rundt om kirken.«

Postløb og kirkegang
Selvom kirkens rum lukkede, fortsatte jeg med
at undervise mine konfirmander bl.a. ved at lave
kirke-gangs-poster rundt om kirken. De første
poster fandt jeg på Konfirmandcenteret. Se konfirmandcenterets påskeløb med QR koder.
Ud over at lave løbet for vores konfirmander
gjorde vi også kirkens pigekor, vores FDF’ere
og dem, der følger Helsingør Familietjeneste
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opmærksom på, at der var mulighed for at have
»kirke-gang« rundt omkring kirken. De følgende uger skiftede vi posterne ud hver torsdag,
som er den dag, jeg normalt underviser konfirmander. Senere har det vist sig, at også mange
voksne uden børn har haft deres »kirke-gang«
omkring kirken, hvor de har løst opgaver.

Konfirmandundervisning i en lukket
Facebookgruppe
Postløbet omkring kirken betød også, at jeg en
gang imellem stødte ind i en konfirmand og
lige kunne sludre lidt. Men derudover fik mine
konfirmander også opgaver i en lukket Facebookgruppe. Det viste sig at være rigtig godt!
Nogle af de stille konfirmander gjorde meget
ud af opgaverne, og jeg fik således varieret min
undervisning og mit syn på gruppen af konfirmander.
Jeg lagde onlinegudstjenester ud til konfirmanderne, som de kunne se, kommentere og få de
sidste gudstjenestekrydser. Det gjorde, at vi
kunne bibeholde en vis grad af normalitet.
På den dag, da de unge skulle have være konfirmeret, lagde jeg en hilsen ud til konfirmanderne
i deres egen gruppe. Men jeg satte også min
hilsen op på Vestervang Kirkes Facebookside, så
menigheden kunne kigge med. Se min hilsen til
konfirmanderne her.

Vi bruger stadig Facebook
Kirkerummet er nu åbent igen. Jeg har konfirmeret dem, jeg underviste under nedlukningen. Vi har nye hold til både babysalmesang og
konfirmandundervisning. Men vi holder fast i de
lukkede Facebookgrupper.
I efteråret, da kirkens rum igen var åbent for
undervisning, gennemførte jeg fx et længere
forløb om døden med mine nye konfirmander.
Vi var på kirkegården, havde besøg af en bedemand og talte også om sorg, og hvordan vi som
mennesker kan støtte hinanden. Da jeg i begyndelsen af november skulle på to ugers ferie,
valgte jeg, i stedet for at aflyse undervisningen
eller få en kollega til at undervise mine konfirmander, at give konfirmanderne online opgaver,
som de skulle løse i den lukkede Facebookgruppe. På samme måde som under nedlukningen.
Her er, hvad jeg satte dem i gang med:
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Kære konfirmander
Jeg er væk de næste to uger, men det betyder
ikke, at I slipper – I skal finde viden, dele den
her og se på det, som de andre har lavet, så I
får den viden, der har opsamlet.
I skal altså arbejde hjemmefra og aflevere i
Facebookgruppen her.
Lav et minuts film om
1. Allehelgen
2. Dia de los Muertos (de dødes dag – Mexico)
3. Halloween
I bliver opdelt i tre hold, men skal lave opgaven hver for sig, så alle afleverer en film på
mindst et minut.

Konfirmanderne fik naturligvis en liste med
hjemmesider, de kunne lade sig inspirere fra, og
efterfølgende kommenterede de hinandens film.
Jeg tror, at corona-nedlukningen har åbnet kirkens øjne for internettet og de sociale medier. Vi
kan forfine brugen, men de unge er glade for de
nye medier, og derfor er det vigtigt, at vi tager
dem til os.

