
Landsbykirken som et aktiv 

Konference tirsdag 31. maj 2016 kl 10-16 på 
Kursuscenter Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, 
Middelfart 

 
I fem landsbykirker fra Stenum i nord til Kirkerup i øst er 
der udarbejdet visioner, skitser og planer for en ny og 
anderledes brug af kirkerummet. Resultaterne 
fremlægges på en konference, som desuden sætter fokus 
på, hvordan gamle middelalderkirker kan indrettes på en 
ny måde og blive et aktiv i kirkens liv og vækst på landet.  
 
Program: 
Kaffe / morgenbrød – fra kl 9.30 
 
Kl. 10.00: Velkomst og introduktion til projektet ”Landsbykirken som et aktiv” v/generalsekretær 
Henrik Bundgaard Nielsen, Kirkefondet 
 
Kl. 10.15: Konsulent Ole Kamp, Aalborg: Fra ide og vision til medejerskab og virkeliggørelse.  
Hvordan kan en ide om ny og anderledes brug af en kirke blive til virkelighed? Hvordan inddrages 
lokalsamfundet? Hvordan skabes der medejerskab? Gennemgang af hele processen i de deltagende sogne med 
menighedsrådsmøder, borgermøde mv.  
 
Kl. 11.00: Arkitekt Anne Mette Exner, Aarhus: Sådan kan en landsbykirke også indrettes og bruges! 
Gennemgang af skitseforslag for ny-indretning af 5 middelalderkirker. 
 
Kl. 12.00: Frokost 
 
Kl 13.00: Lektor Benny Grey Schuster, Løgumkloster, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter: 
Kirkerummet – helligsted eller forsamlingshus? 
 
Kl. 14.00: Kaffe 
 
Kl. 14.15: Provst Susan Aaen, Salling provsti: Hvad er den økonomiske realitet med vedligeholdelse og 
drift af kirkerne på landet? 
 
Kl. 14.45: Biskop Tine Lindhardt, Odense: Hvordan skal vi forholde os til de mange gamle 
middelalderkirker? Hvad er landsbykirkernes udfordringer og muligheder i et samspil med lokalsamfundet? 
Hvad kan kirkerummet bruges til udover rent kirkelige formål? 
 
Kl 15.15: Forsknings- og samlingschef Michael Andersen, Nationalmuseet: Hvem skal bevare de gamle 
middelalderkirker – og hvorfor skal de bevares? Hvad skal et sogn/pastorat gøre, når man synes, at de 
mange gamle middelalderkirker i området bliver en belastning – økonomisk og på anden vis? Ombygninger 
og ændringer i kirkerummet – hvad er mulighederne / hvad er begrænsningerne?  
 
 
Deltagelse i konferencen er gratis, idet hele projektet ”Landsbykirken som et aktiv” finansieres af Kirkefondet 
med støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond. 
 
Tilmelding på: kirkefondet@kirkefondet.dk senest onsdag 25. maj 2016.  
 
Yderligere oplysninger: Kirkefondet, generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen 
Tlf. 33730033 - Mail: hbn@kirkefondet.dk 
 
 


