”…der er jeg midt iblandt dem”
Fra processionskirke til centralkirkerum
Tanker og erfaringer omkring ændringen af kirkerummet i Gellerup Kirke

Indledning
I 2010 - 2011 gennemførte vi i Gellerup Kirke en nyindretning af kirkerummet. Først med en
prøveperiode på ca. ½ år, hvorefter nyindretningen blev gjort permanent med nogle ændringer ud
fra vores erfaringer fra prøveperioden. Forud for prøveperiode var gået ca. halvandet år med snakke
i liturgiudvalget, studier, ”prøvegudstjeneste” for menighedsrådet mv. Vi fik god konsulentbistand
af pater Adolf Meister fra katolsk Vor Frue i Aarhus. I Katolsk Vor Frue havde man år forinden
gennemført en lignende proces med at nyindrette kirkerummet, og pater Meister var meget generøs
med at dele deres erfaring omkring processen, og han gav os henvisninger til litteratur fra såvel den
tysksprogede som den engelsksprogede verden.
Det helt overordnede spørgsmål var – og er: Den måde, vi indretter vores
gudstjenesterum på, er den i overensstemmelse med det, vi prædiker, de gudsbilleder, vi ønsker at
fremhæve, og den måde, vi tænker kirke og menighed på i dag? Eller er kirkearkitektur blot noget
vi bevidstløst har overtaget fra tidligere tiders teologi, ekklesiologi og hierarkiske, patriarkalske
samfundsformer?
Formålet med nyindretningen var i udgangspunktet at styrke erfaringen af fællesskab i
gudstjenesten. I Gellerup kirke taler vi meget om fællesskab. Det udspringer af erfaringen af at være
kirke i et område, hvor fællesskaber er sårbare og omskiftelige. Vi vil gerne tilbyde åbne
fællesskaber, som kan have forskellig vægt mellem liv og tro. Vi oplever, at det sted, vi er kirke,
kalder på fællesskab.
Samtidig er fællesskab en teologisk bestemmelse. Gud blev menneske, fordi han
ønskede at have et dybt fællesskab med sine elskede mennesker. Jesus Kristus er derfor subjektet i
fællesskabet. Han er den, der bærer os ind i sit fællesskab og gøre os til en del af sit legeme. Det nye
testamente er gennemsyret af tanker om fællesskab (græsk: koinonia). Vi har fællesskab med
hinanden, fordi vi har fællesskab i Kristus – fællesskab i hans opstandelseslegeme ved dåben til
hans død og hans opstandelse, fællesskab i hans nadverlegeme, fællesskab i hans kirkelegeme
(Anna Marie Aagaard).
Liturgiudvalget spurgte menighedsrådet om at gennemføre en prøveperiode på 1 – 3
måneder med den nye opstilling. Menighedsrådet sagde klogeligt nej; prøveperioden skulle være
mindst et halvt år, så den nye opstilling ville komme til at føles naturlig for både krop, sind og
sanser, og så vi kom igennem en stor del af kirkeårets højtider: Fastelavn, fastetid, påsketid, pinse,
de kirkelige handlinger som konfirmationer, bryllupper og bisættelser – store gudstjenester, og små
sommergudstjenester.
Efter prøveperioden gennemførte vi en omfattende evaluering med
spørgeskemaundersøgelse, kvalitative interviews og en offentlig høring efter en højmesse.
Ambitionen var at foretage en ”lytterunde” og lytte sig ind på menighedens erfaringer. Evalueringen
var tydelig: Menigheden var helt overordnet blevet glade for det ”nye” rum – der var kun enkelte
kritiske røster. Men der var også ting, som der var bred enighed om, ikke fungerede godt i
prøveopstillingen, og som vi ville lave om i en permanentgørelse. (I det følgende er der citeret fra
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de kvalitative interviews og fra spørgeskemaundersøgelsen – direkte citater og udtryk fra
interviewene er sat i citationstegn).
Prøveperioden mundede således ud i en ansøgning til biskoppen om – med tilretninger
– at gøre forsøgsopstillingen permanent. Biskop Keld Holm var i den anledning på besøg i kirken
sammen med stiftets arkitekt. Sidstnævnte udtalte, at for ham at se havde kirkerummet i Gellerup
endelig fundet sin rette form. Kunne han ønske noget, ville han dog ønske, at vi gik endnu et skridt
videre og investerede i nye stole, hvor stolerækkerne havde en naturlig krumning, som i endnu
højere grad ville understregede elipseformen. Det har vi dog indtil videre valgt ikke at gøre. Der er
både tradition og ”hjemlighed” i vores nuværende stole, og der ville være tale om en anseelig udgift
at anskaffe nye.
I det følgende vil vi beskrive tanker og motiver bag kirkerumsændringen, erfaringer
fra prøveperioden, og fra den årrække, der er gået siden, hvor den nye opstilling er blevet en vigtig
del af Gellerup kirkes selvforståelse, og en naturlig del af kirkens liv og åndedræt til hverdag som til
fest.

0. Historie
Gellerup kirke er indviet i 1976. Den er tegnet af Knud Blach Petersen, som har tegnet hele
Gellerup-planen, hvor kirken er placeret.

Billedtekst: Oprindelig tegning af kirkerummet, 1976
Oprindeligt havde kirke et bredt, højt, firkantet alter placeret mod kirkens vestvæg, med knæfald
rundt om alteret, og prædikestol og døbefont placeret skråt fremfor knæfaldet. Prædikestolen
forekom som en høj søjle (sorte linoleumsfelter indrammet af lakeret bøg) placeret i det ellers flade
rum.
Den oprindelige stoleopstilling var med en tydelig akse omkring midtergangen, og
med stolene opstillet i ”vifteform” i 5 sektioner omkring midtergangen, hvor orgel og stole til kor
udgjorde den 6. del af viften.
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Med tiden forsvandt vifteformen mere og mere, og rummet bevægede sig gradvis mod
en mere traditionel opstilling med to hovedsektion af skole omkring en midtergang. På de sidste
billeder inden nyindretningen, er vifteformen næsten helt forsvundet.

Billedtekst: Flugtvejsplan ca. 2008.
Oplevelsen i dette kirkerum var, at pladserne blev ”fyldt op” fra den bageste del af kirken, mens
eventuelle dåbsforældre og dåbsfølge sad på de forreste rækker nær døbefonten. Ofte kunne der
være tomme stolerækker mellem dåbsfølget og den øvrige menighed, hvorfor dåbsfølget kunne
have en tendens til at vende sig om for at følge med i, hvornår den hjemmevante menighed rejste og
satte sig. Resultatet var, at dåbsfamilien sad lidt udstillet, og at de to dele af menigheden ikke blev
til en helhed, et gudstjenestefejrende fællesskab.
Præsterne prædikede fra prædikestolen – undtagen ved vielser, begravelser og
børnegudstjenester, hvor prædiken/ tale forgik på gulvet - enten indenfor alterskranken (ved vielse)
eller foran alterskranken (begravelse, børnegudstjeneste og andre særgudstjenester). At præsten
placerede sig foran alterskranken blev begrundet i, at ved særlige lejligheder nødvendiggjorde
omstændighederne, at der skulle kommunikeres særligt tydeligt eller særligt levende (underforstået:
det behøver man ikke at gøre på en almindelig søndag?).
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Billedtekst: Kirkerummet før nyindretningen

Billedtekst: Alterparti med knæfald før nyindretningen
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Billedtekst: Kirkerummet inden nyindretningen, hvor det er tydeligt, at den
oprindelige vifteformede opstilling med få siddepladser forrest, gradvist er forsvundet

1. Formålet med nyindretningen
Formålet med at nyindrette kirkerummet var som sagt at understrege værdien fællesskab i
gudstjenesten, og at indrette kirkerummet, så det i højere grad lægger op til, at menigheden føler sig
som en aktiv del af gudstjenesten. Menigheden er deltagere i og bærere af gudstjenesten – ikke
passive tilskuere.
Dette ligger i forlængelse af menighedsrådets overordnede vision om at styrke
fællesskabet i menigheden, og det ligger i forlængelse af de tre dimensioner eller relationer, som vi
– med udgangspunkt i Martin Modéus’ gudstjenesteovervejelser (Martin Modéus: ”Menneskelig
gudstjeneste. Om gudstjenesten som relation og ritual”, Forlaget Alfa, København 2007) – har
fokus på skal være repræsenteret i gudstjenesten: mødet med Gud, det sande møde med mig selv, og
mødet med næsten. Især den sidste dimension oplevedes som svag i højmesse. Ved analyse af vores
højmesse led for led, opdagede vi, at der var mange steder i gudstjenesten, hvor vi erfarede mødet
med Gud og det sande møde med mig selv. Men næsten var noget, vi talte teoretisk om – særligt i
prædikenen, og i nogen grad i salmerne – uden at vi helt havde gjort os klart, at der faktisk var
mange ”næster” til stede i rummet sammen med mig, og at gudstjenesten også gestalter et møde
mellem os.
Samtidig med at vi ønskede at styrke værdien fællesskab i vores gudstjenesteliv,
ønskede vi, at kirkerummet skulle udtrykke, at der er plads til forskellige mennesker med
forskellige indgangsvinkler til gudstjenesten. Værdien anonymitet, som i den danske gudstjeneste
ofte vægtes højt, skulle stadig finde en passende plads, samtidig med at vi helt bevidst ønskede at
styrke værdien fællesskab. Ligeledes har det værdi, at den enkeltes individuelle religiøsitet skal
kunne finde et rum – denne værdi skal anerkendes, samtidig med, at vi ønsker at understrege
gudstjenestens ”vi”. Endelig ønskede vi, at det i rummet blev synligt, at børn og børnefamilier er
velkomne. Målet er således et inkluderende kirkerum med plads til forskellighed.
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Den konkrete løsning var at ændre opstillingen i kirkerummet fra noget, der lignede et
(forholdsvis) traditionelt processions-kirkerum, til et central-kirkerum, hvor menigheden sidder i en
ellipseformet opstilling, samlet omkring ordets forkyndelse og sakramenternes forvaltning.

2. Teologisk baggrund
a. Fra hierarki til fællesskab
Det traditionelle, langstrakte kirkerum har sin rod dels i Jerusalems tempel, og dels i den romerske
kejserkult.
I Jerusalems tempel er det hellige stærkest repræsenteret i det inderste rum, Det
allerhelligste, hvor kun ypperstepræsten måtte komme én gang om året. Helligheden udgår fra Det
allerhelligste i koncentriske cirkler, aftagende i intensitet jo længere, man kommer væk fra Det
allerhelligste. Dette afspejles af, hvem der har adgang de forskellige steder (i det Allerhelligste, i det
hellige, og i forgårdene).
I oldkirken smelter det kristne gudstjenesterum sammen med kejserens
modtagelseshal, basilikaen. Dette er et langstrakt rum, som skal indgyde underdanighed, når man
som undersåt kommer gående ad den nærmest uendeligt lange gang frem mod kejseren, som troner
for enden af rummet, ophøjet på en afsats adskilt fra resten af rummet ved lange trapper. I den
kristne forståelse og brug af rummet er det Kristus, der er den ophøjede, og alteret repræsenterer
grænsen mellem det dennesidige og det transcendente. Kristus/ Gud ”er” bag alteret, som står
afsondret fra menigheden og gerne ophøjet.
Såvel arven fra templet som arven fra basilikaen lægger op til en hierarkisk inddeling
af menigheden, hvor kun de særligt hellige personer har adgang til de særligt hellige områder.
Dette afspejles i det traditionelle kirkerum, som er langstrakt, og hvor koret gerne er
afsondret fra kirkerummet med en korbue, og evt. hævet over resten af kirkerummet. Den
hierarkiske forståelse afspejles i, at kun præsten (og undtagelsesvis kirketjeneren) går bag
alterskranken, og i at menigheden kun har adgang til koret i forbindelse med nadver.
Gellerup kirke var ”født” med et meget ”fladt” kirkerum, der i højere grad end det
traditionelle kirkerum kan ses afspejle den lutherske tanke om det almindelige præstedømme.
Dog repræsenterede alterskranken stadig en grænse ind til ”Det allerhelligste”, som
kun præst og nadvermedhjælper overskred, og prædikenen ”doceredes” fra prædikestolen, et højt
ophøjet stade, hvorfra præsten – der som den eneste havde adgang til prædikestolen – bogstaveligt
talt talte ned til menigheden. Ligeledes lagde den daværende stoleopstilling op til en hierarkisk
forståelse, hvor præsten var den agerende, der stod som på en scene – hvad enten vedkommende
befandt sig ved alteret, på prædikestolen eller ved døbefonten. Menigheden vendte alle ansigterne
den samme vej – mod præsten – hvilket udtrykte et syn på menigheden som den passivt
modtagende. Det gamle rum var et rum med en tydelig retning: Foran og bagved, nær ved og langt
fra, over og under.
Vi ønskede at indrette et kirkerum, hvor det blev tydeligt, at vi som menighed er et
gudstjenestefejrende fællesskab, hvor Jesus Kristus er fællesskabets centrum, og hvor vi alle bærer
med på gudstjenesten - i modsætning til at vi ser os selv som passive modtagere af en gudstjeneste,
som andre har ”lavet”. Derfor ønskede vi os et kirkerum, hvor der er fri adgang til alteret, og et
kirkerum hvor nadver, dåb og forkyndelse foregår i menighedens midte.
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Billedtekst: Kirkerummet i forsøgsopstillingen med læsepult (evangeliets forkyndelse) i ellipsens
ene brændpunkt og alter og døbefont (sakramenternes forvaltning) omkring ellipsens andet
brændpunkt.
b. Gudstjenestens brændpunkter: Ellipse/ mandorla
Intentionen med stolens opstilling i ellipseformen, hvor vi samles rundt om sakramenternes
forvaltning og ordets forkyndelse er symbolsk at udtrykke, at Gud er midt iblandt os; Gud er
imellem os; Gud har taget bolig i sit folk. Det er Kristus, der binder os sammen, hvilket betyder, at
alle rangforskelle er ophævede; der er ikke over og under, fremme og bag.
Opstillingen skal styrke gudstjenestens møde i de 3 grundlæggende relationer: Mødet
med Gud, og deri mødet med næsten og det sande møde med mig selv.
Teologisk og liturgisk er gudstjenestens omdrejningspunkter evangeliets forkyndelse
og sakramenternes forvaltning. Dette ønskede vi at udtrykke rumligt på den måde, at menigheden
sidder i en ellipseform rundt om de to steder, hvor forkyndelsen og sakramentsforvaltningen finder
sted. En ellipse har to brændpunkter, og vi ønskede at placere netop evangeliets forkyndelse og
sakramenterne forvaltning i de to brændpunkter. I prøveperioden stillede vi alteret og døbefont
omkring det ene brændpunkt; i det andet brændpunkt stillede vi i forsøgsperioden læsepulten,
hvorfra vi ville læse alle bibeltekster og hvorfra præsten holdt prædikenen. Tanken var, at såvel
læglæser som præst læser/ prædiker fra den samme læsepult.
Denne opstilling afspejlede arkitektonisk forståelsen af, at det at være kristen, er at
være indfældet i et fællesskab med andre mennesker. Vi er hver især grene på det træ, hvis stamme
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er Jesus Kristus. Fællesskab er et grundvilkår som kristen, både når fællesskabet er skønt og
givende, og når det er besværligt og uhomogent. I ellipse-formen oplever vi, at vi er mange sammen
om at fejre gudstjeneste, og herved tydeliggør vi for os selv, at det at gå til gudstjeneste ikke blot
handler om mit forhold til Gud, men også styrker vores fællesskab i Jesus Kristus med andre
mennesker.
At vi samles rundt om forkyndelse og fejring af sakramenterne understreger tanken
om det almindelige præstedømme. Opstillingen indbyder i højere grad lægfolk til at være aktive i
gudstjenesten. Også de, der ikke direkte medvirker ved gudstjenesten, er i højere grad inddraget,
idet vi alle er samlede om ordet og bordet.
Ellipseformen kan også tolkes som en mandorla. I kristen ikonografi er mandorlaen en
strålekrans, som på visse billedlige fremstillinger omgiver Kristus (således på de ortodokse kirkers
ikoner – bl.a. i fremstillingen af forklarelsen på bjerget og på opstandelses-ikonen. Også på danske
kalkmalerier ses mandorlaen). Mandorlaen er således et urkristent symbol, som udtrykker hellighed
– at her er Kristus til stede som Guds hellige. Når vi samles i menighedens fællesskab er Kristus
midt iblandt os; vi udgør sammen med Kristus Guds nye tempel; Kristus og hans menigheden er
”det helliges sted”.
Når alter, døbefont og læsepult rykkes ind i menighedens centrum, ændrer de karakter
på den måde, at betydningspotentialer, som før var delvist skjulte, træder tydeligere frem, hvilket
fremgår af det følgende.
Nyindretningen skulle bl.a. fremmer mødet med næsten, hvilket rigtig mange af
svarene i lytterunden vidner om. Intentionen er, at det ikke skal ske på bekostning af de øvrige to
møder. Teologisk er det en grundtanke, at det er mødet med Gud, der forener os som mennesker.
Når vi opdager, at han er stammen, ser vi, at vi er grene på det samme træ.
På oplevelsesplanet bekræfter mange udsagn fra lytterunden, at opstilling virker efter
hensigten. Folk giver udtryk for, at de oplever ”nærvær”, ”nærhed”, ”fællesskab”, at rummet er
”meget mere vedkommende”. Et citat fra en gudstjenestedeltager, som deltog i en gudstjeneste i
forsøgsopstillingen første gang, afspejler dette: ”Det er som om, at vi deler Gud mere”. [Udsagnet
faldt specifikt i relation til nadverfejringen].
I prøveopstillingen opleves menigheden som meget vigtig; det er meget tydeligt, om
der er mange eller få i kirke. Kirken er menigheden; kirken er ikke ritualerne. I lytterunden gives
der således udtryk for, at kirken opleves som ”menighedens kirke”. Man er ”en del af det”. Man har
”ikke publikumsfornemmelse”.
Af negative kommentarer fra lytterunden blev der givet udtryk for, at man som
kirkegænger måske er mindre koncentreret om gudstjenesten, da man hele tiden kan se hinanden, og
at gudstjenesten generelt opleves som mere urolig. Tidligere var der et mere entydigt fokuspunkt i
gudstjenesten, nemlig der, hvor præsten var, mens der nu rent fysisk er mange flere steder, hvor
man kan rette blikket hen, og det er umuligt at undgå også at se andre i menigheden, når man retter
blikket mod præsten/ læglæseren/ sakramenternes forvaltning. Hvis man derfor ønsker og forventer,
at gudstjenesten eksklusivt er et rum for et møde mellem mig og Gud, kan der være meget, der
forstyrrer, for det er ikke muligt at undgå at lægge mærke til de andre, der er i kirke. Som beskrevet
er det en hovedidé i indretningen, men det kan opleves som en forstyrrelse, hvis man forventer, at
her handler det om et ”individuelt religiøst møde”.
Enkelte efterlyste således i lytterunden, at man i højere grad kan være anonym i
gudstjenesten og være alene i mødet mellem Gud og mig.
Der er her en klar interessekonflikt mellem menighedsrådets grundlæggende vision
om at være en kirke, der ”er båret af fællesskab” og værdien anonymitet. Det er svært på én gang at
udtrykke fællesskab og anonymitet.
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Denne ambivalens kommer også til udtryk i svarene fra lytterunderne. Én fortæller
f.eks. om at have været ked af det både i den gamle opstilling og i prøveopstillingen. I den gamle
opstilling oplevedes det som at ”sidde i en osteklokke”; i den nye opstilling oplevede vedkommende
det som om, at der blev taget hånd om hende, og det derfor var ”nemmere for mig at være mig
selv”.
En anden fremhæver derimod behovet for ”at være anonym”. F.eks. ”når man er syg”
kan man have behov for ”bare at komme ind i kirkerummet”.
En gudstjenestedeltager, som søger anonymiteten, udtrykker dog, at det er muligt at
finde ”hjørner” i forsøgsopstilling, hvor man kan føle sig ”i fred”.
Den forstyrrelse, som i lytterunden efter et halvt års prøveperiode var en bekymring
for nogen, møder vi ikke så ofte længere. Måske er det denne ”forstyrrelse”, som i dag snarere med udtryk fra kirkegængere - tolkes som ”liv” eller ”rummelighed”.
c. Fra højalter til spisebord
Det oprindelige alter i Gellerup Kirke var meget stort og massivt. Med sine proportioner, kunne det
være med til at gøre, at det gudsbillede, som blev kommunikeret, primært var et billedet af Gud som
den mægtige og ophøjede, i hvis nærvær mennesket må blive lille og ydmygt. Med sin placering og
præstens liturgiske vending mod alteret og væk fra menigheden, symboliserede det grænsen mellem
det dennesidige og det transcendente. Gud er ”det helt andet”; han er ”på den anden side” af, hvad
vi kan se og sanse; han er i en vis forstand den fraværende – han er den, som kommer (i de gamle
kirker vender alteret mod øst, idet øst repræsenterer den retning, hvorfra Kristus iflg. Det Nye
Testamente skal komme igen. Man tilbeder således Kristus som den, der skal komme).
Ydermere kunne alterets størrelse og massive udformning bringe mindelser om et
offeralter. Dette kunne bibringe nadverforståelsen reminiscenser af nadveren forstået som
messeoffer – at vi gentager Jesu offer på korset og bringer hans legeme og blod frem for Gud som
en gentagelse eller en påmindelse om dette offer. Offertanken lægger op til et primært gudsbillede
af Gud som den vrede Gud, som skal formildes gennem offeret.
Når alteret i den nye opstilling er rykket ind i midten af menighedens fællesskab kan
det frigive symbolske aspekter, som ikke var så fremtrædende i den gamle opstilling. Når alteret
skulle rykkes ind i midten måtte det være mindre – af rent praktiske hensyn. Ellers vil menigheden
have svært ved at se præsten og hinanden hen over alteret. Vi ønskede os et alteret, som ville have
mere karakter af spisebord.
Ud over at alteret skulle være lavere, ønskede vi os et rundt alter, idet vi tænkte, at den
runde form ville passe godt til ellipseformen. ”Spisebordets” runde form kan signalere åbenhed:
”der er altid plads til én mere”.
Når alteret rykkes i midten kan forståelsen af gudsnærværet forskydes en anelse.
Således kan man måske i højere grad se alteret som et udtryk for den i nadveren nærværende
Kristus; Kristus nærværende i nadverens fællesskab, i menighedens midte.
Menighedsrådet valgte at få fremstillet et rundt alter til prøveopstillingen. Præsten kan
placere sig både foran og bagved alteret. Alteret opleves som meget smukt og vellykket, og at det
passer godt ind i det rustikke rum. Der har næsten udelukkende været positiv respons på selve
alteret, også fra mennesker, der grundlæggende har været skeptiske overfor nyindretningen.
Præsten står i dag i højmessen udelukkende bag alteret med front mod menigheden
(versus populi). Dette har betydet en afskaffelse af ”den liturgiske vending”, som markerer, hvornår
præsten taler til Gud på menighedens vegne, og hvornår præsten taler til menigheden på Guds
vegne.
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I stedet læser præst og læglæser læsninger, beder bønner og siger trosbekendelse ind
mod en fælles midte, som et synligt udtryk for, at vi tror, at Gud er midt i blandt os, når vi samles til
gudstjeneste.
d. Fri adgang til alteret
I prøveperioden foreslog vi en opstilling, hvor der er fri adgang til alteret, dvs. uden knæfald, og
som konsekvens ville vi afprøve stående altergang. Dette var et af de punkter, vi nok var mest
usikre på menighedens modtagelse af, og vi forudså, at i en permanentgørelse ville vi nok blive nødt
til at overveje, hvordan vi kunne få et knæfald ind i den nye opstilling.
Teologisk begrunder vi den stående altergang med, at vi kommer til Herrens bord og
vi går derfra som frie, tilgivne, oprejste mennesker; mennesker, der lever i forsoningens
virkelighed. I dåben har vi modtaget ”Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv” (jf.
bønnen fra dåbsritualet). Gud er vores far, og vi kan trygt og frit komme til ham. Dette er
grundrelationen, vi som kristne er sat ind i. Denne relation er forudsætningen for at vi fejrer
gudstjeneste, og i gudstjenesten – og på en særlig måde i nadveren – bliver vi bekræftet i denne
relation.
At vi er frie, tilgivne, oprejste mennesker, skal være forkyndelsens udgangspunkt og
centrum. Imidlertid er det også en del af vores virkelighedserfaring, at vi som mennesker kan føle
os små og ydmyge overfor universets Herre og skaber, eller vi kan føle os små og afmægtige
konfronteret med livets tilskikkelser. Den ydmyghed og overgivelse til det, som er større end os,
kan bl.a. udtrykkes gennem det at knæle. Vi anerkender således, at det kan have stor værdi at knæle
i kirkens rum, samtidig med, at vi var meget afklarede med, at vi ønskede at understrege værdien
fællesskab i forbindelse med nadveren. I prøveperioden ønskede vi derfor at afprøve, om et knæfald
et andet sted i kirkerummet kunne være en mulighed, hvorfor vi opstillede et knæfald ved
lystændingsstedet. Oplevelsen var imidlertid, at dette knæfald ikke blev brugt. I flere år har vi i
fastetiden haft et knæfald opstillet i kirkerummet i forbindelse med nogle ”fastetidsstationer” i
kirkerummet. Og vi har mobile knæfald, som vi kan tage frem ifbm. vielse og konfirmation.
e. Nadver i den nye opstilling
I prøveperioden tilstræbte vi, at omstændighederne omkring nadveren i så udstrakt grad som muligt
var i kontinuitet med vores hidtidige praksis, selv om vi nu skulle vænne os til nadver i en stående
kreds.
Præsten står bag alteret og indstifter nadveren. Efter afsyngning af 1. vers af ”O, du
Guds lam” stiller menigheden sig op i en kreds inde i den åbne ellipse; kredsen lades åben bag
alteret. Alle tager selv et nadverbæger fra bakkerne i stolemidtergangene. Først deles brød ud,
herefter vin.
Korister, der ønsker at deltage i nadveren, stiller sig i kredsen sammen med den øvrige
menighed. Organisten spiller fra orgel/ klaver indtil slutningen af altergangen, hvor han/hun har
mulighed for at stille sig ind i kredsen og modtager nadver, herefter modtager præsten nadver og til
slut den medhjælpende lægmand.
Vi forventede på forhånd, at vi ofte ville kunne rumme hele menigheden i én kreds
(der er plads til 30 – 40 personer i én kreds, afhængigt af, hvor tæt man står). Dette viste sig dog
ikke at holde stik – oftest er vi 2 eller 3 kredse. Hvis der er flere nadverkredse, siges
bortsendelsesord og fredshilsen til første cirkel, hvorefter de næste kan træde ind og udgøre den 2.
cirkel. Til slut træder præsten ind i kredsens åbning bag alteret; herfra lyder bortsendelsesordene.
I begyndelsen var det uvant med nadver stående i kredsen, og det krævede en ganske
lang tilvænning for menigheden at danne kredse, uden at der gik for meget ”klump” i den, og at
kredsen kom til at bestå af flere ”lag”. Ved prøveperiodens slutning efter et halv år, oplevedes
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altergangen som mere smidig end i prøveperiodens begyndelse, og i dag, flere år efter, at vi har
gjort opstillingen permanent, er det blevet helt naturligt at danne kredse.
Den stående altergang opleves i lytterunden af nogle kirkegængere som ”ligeværdig”,
idet man ikke ligger på knæ (nogle udtrykker - ganske vist misforstået - at det er dejligt, at man ikke
skal knæle for præsten!). Dette svarer til intentionen på teoriplanet1, idet vi ønskede at give udtryk
for, at man kommer og går som oprejste og tilgivne mennesker, og at man i gudstjeneste og
altergang bliver bekræftet i denne relation.
Endvidere opleves det, at altergangen ikke kun ”foregår i en klub deroppe”, men i
højere grad inddrager hele menigheden.
Indvendingerne mod den stående altergang har dels været af praktisk karakter: at man
står længe i cirklen, da der kan være 30 - 40 mennesker i én cirkel.
En anden indvending har været, at det er vanskeligere at finde ”en stille stund” ved
altergangen. Et andet argument er, at ”det personlige møde bliver lidt større ved knæfald” [= det
personlige møde med Gud/ Kristus? – min tolkning]. Endelig har der været fremført den teologiske
indvending, at man udtrykker ”mere respekt for Jesu legeme”, når man knæler.
Også ifbm. altergangen efterspørger enkelte i højere grad anonymitet. ”Man har brug
for at være sig selv – være ene i fællesskabet”, udtrykker én, og dette oplever vedkommende som
lettere, når man knæler.
Andre oplever det positivt, at ”man kommer lidt ud af sådan en meget indadvendt
nadverfejring”. Når man knæler, bøjer hovedet og lukker øjnene opleves det som om, at man
”lukker sig inde i sig selv”, hvorimod står, at i den nuværende opstilling opleves en ”mere frigjort
atmosfære”.
Igen udtrykkes altså en ambivalens mellem pdes. værdien ”fællesskab” og pdas.
værdien ”anonymitet” og værdien af den eksklusive oplevelse af relationen til Gud.
Konklusionen på lytterunden var ganske klar, at menigheden med ganske få
undtagelser var blevet glade for nadver stående i kredsen, og menighedsrådet var helt afklarede
med, at vi ikke skulle have et fast knæfald ind i den nye opstilling.
f. Fra prædikestol til læsepult
I prøveperioden ønskede vi at opstille læsepulten i ellipsens andet brændpunkt, nærmest døren.
Dette brændpunkt skulle således være ”ordets sted”, ”forkyndelsens sted”. At menigheden også
fysisk samles om at høre Guds ord, kan ses som en naturlig konsekvens af Luthers vægt på ordets
forkyndelse i gudstjenesten.
I den gamle opstilling blev gudstjenestes bibeltekster læst fra tre forskellige steder i
rummet: 1) Præsten læste den gammeltestamentlige læsning fra alteret. Teologisk og liturgisk er det
vel det sted, der i den gamle opstilling gav bedst mening: Præsten vendte sig om mod menigheden
og læste ord fra Gud til menigheden fra ”gudsnærværets sted”. 2) Lægmand m/k læste
epistelteksten fra et sted uden for alterskranken. Dette var vel et udtryk for, at lægmanden ikke har
den samme hierarkiske position som præsten, og derfor ikke kan læse fra alteret? 3) Endelig læste
præsten evangelieteksten fra prædikestolen, hvilket vel er begrundet i det praktiske hensyn, at det
simpelthen er mest praktisk, at prædiketeksten læses fra det sted, hvorfra prædikenen holdes.
Vi ønskede i prøveperioden at samle læsningerne ét sted uanset hvem, som læste, og
tanken var, at dette kunne styrke bibellæsningernes funktion i gudstjenesten: Det tydeliggøres, at vi

Jf. Martin Modeus skelner mellem ”teori” og ”oplevelsesplan”, og pointerer, at der må være sammenhæng mellem
disse to planer. S. 31: ”Det, som vi påstår om liturgien, må også være sandt på et oplevelsesplan”; s. 35: skelnen mellem
teori og oplevelse. Fra: Martin Modeus: ”Menneskelig gudstjeneste. Om gudstjenesten som relation og ritual”, Forlaget
Alfa 2007.
1
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samles om Guds ord. Samtidig ville det, at såvel lægfolk som præst læser fra det samme sted, være
en understregning af tanken om det almindelige præstedømme.
Som med alteret ville det, at menigheden rykkede sammen om det sted, hvorfra ordet
høres, lægge op til en forståelse af Kristus, som er til stedet i sit ord i menighedens midte.
Læsepulten stod på jorden i menighedens midte – ikke hævet. Når præsten prædiker er
vedkommende ikke hævet over menigheden. Præstens forkyndelse er ikke ufejlbarlige, objektive
læresætninger, men skal høres som subjektiv tiltale til kritisk efterprøvning, til refleksion, til tro og
til handling i hverdagen. Prædikenen er ikke hævet over hverdagslivet, men skal være tro mod både
bibelens tekst og vores livserfaringer.
Det var tanken under prøveperioden, at en opslået bibel skulle ligge permanent på
læsepulten, så det første, man mødes af, når man kommer ind i kirken, netop er den opslåede bibel,
Guds ord. Dette som udtryk for, at Gud er til stede.
I lyttenrunden kom det til udtryk, at menigheden havde taget meget godt imod det, at
præsten stod på gulvet og prædikede. Formålet havde været at nedbryde det hierarkiske ”oppe” og
”nede” i rummet, hvilket i lytterunden blev bekræftet på oplevelsesplanet. Præsten oplevedes som
”mere nærværende”; han/ hun ”gemmer ikke kroppen, men står der som et menneske”. Det
oplevedes, at præsten ”taler i øjenhøjde”.
Dog var der mange indvendinger imod prædikepultens placering i ellipsens ene ende
nær udgangen – placeringen af prædikepulten var afgjort det, som rejste flest kritiske røster, også
fra mennesker, som generelt var positive over for nyindretningen.
Begrundelsen på teoriplanet for at stille prædikepulten nær indgangsdøren, var at
”sprede gudstjenesten ud” i rummet – at ophæve ”frem og tilbage”/ ”nær ved og langt fra”. Mange
oplevede det positivt, at præsten var kommet tættere på, men indvendingerne gik på det æstetiske:
ved indgangspartiet er der ”grimt”, der er for meget ”kedelig beton”, og et argument som mange
fremhæver: Man kunne ikke lade blikket hvile på Arne Haugen Sørensens alterudsmykning under
prædikenen.
I sin evaluering oplevede liturgiudvalget selv, at en del gudstjenester ”tippede” for
meget i retningen af døren/ læsepulten. Dette skyldtes:
- at de digitale skærme hænger over døren
- at prædiken foregik fra læsepulten i dén ende af rummet
- at læglæsninger og lægbønner blev bedt fra læsepulten i dén ende af rummet
Ved internationale gudstjenester, hvor der er mange læglæsere, og mange lægfolk
involveret i kirkebønnen og hvor alle salmer og liturgiske led står på skærmene, oplevedes det som
om, at næsten hele gudstjenesten foregik ved læsepulten, hvilket gav gudstjenesten en ”slagside”
ned mod døren. Dette blev endnu tydeligere ved særgudstjenester, hvor der ikke var nadver, og hvor
hele gudstjenesten oplevedes som centreret om prædikepulten. Der var stadig retning i rummet –
men retningen var blevet vendt 180 grader!
Liturgiudvalget konkluderede derfor, at det dynamiske ved at have alter og
prædikepult i hver sin ende, fungerede godt på teoriplanet, men på oplevelsesplanet oplevedes det
altså som om, at gudstjenesten nogle gange tippede for meget ned mod læsepulten/ indgangspartiet.
Konklusionen blev, at døbefonten i den permanente opstilling blev rykket ned i
ellipsens andet brændpunkt, nær døren. I dag har vi således to tunge granit-elementer i hvert sit
brændpunkt: Alter og døbefont. De to sakramenter står i hvert sit brændpunkt. Dette giver en
æstetisk balance i rummet. Prædikepulten har ikke en fast plads. Præsten står foran alteret og
prædiker, og tager et nodestativ med i forbindelse med prædiken. Menighedsrådet ønskede ikke, at
der skulle opstilles en permanent/ fast prædikepult foran alteret, da man var blevet glade for det nye
alter, og ikke ville skæmme det opstilling af en prædikepult.
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Billedtekst: Kirkerummet i den nuværende opstilling efter permanentgørelse
g. Døbefont
I prøveopstillingen stod døbefonten sammen med alteret omkring ellipsens ene brændpunkt. Idéen
på teoriplanet var, at sakramenterne, dåb og nadver, centreredes omkring ellipsens ene brændpunkt,
og forkyndelsen, læsninger og prædikenen i det andet brændpunkt.
Dåben rykkede således i centrum af menigheden. Dåbsforældre og faddere sidder på
forreste række foran døbefonten. De er således i højere grad end tidligere inkluderede i menigheden,
og det er ikke svært for dem at fornemme, hvornår man skal sidde og stå i gudstjenesten. Alt foregår
i en samlet, naturlig bevægelse.
Der kom i lytterunden mange positive tilkendegivelser på, at døbefonten var blevet
rykket frem til en central placering i kirken. Disse var fra såvel kirkegængere som dåbsforældre og
dåbsgæster.
Vi ønskede i en permanentgørelse at bibeholde en central placering af døbefonten,
men for at trække læsepult/ prædiken længere frem i rummet, ønskede vi at placere døbefonten i
den ende af ellipsen, som er nærmest indgangsdøren.
Ud over at tilføre rummet en større grad af balance, er denne placering endvidere i
tråd med den kirkehistoriske tradition, at døbefonten i de gamle romanske kirker oprindeligt var
placeret umiddelbart inden for døren. Teologisk understreger placeringen således dåben som
indgangen til kristenlivet.
h. Gudsnærværets ”sted”
Tanken i prøveopstillingen var som sagt, at menigheden samledes rundt om ellipsens to
brændpunkter: sakramenternes forvaltning og ordets forkyndelse.
Samlingen om denne fælles midte kan have en dobbelt betydning:
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a. Vi henvender os ikke først og fremmest – som den liturgiske vending ved højalteret
kan symbolisere – til Kristus som den, der kommer, men til Kristus som den, der er til stede i
menighedens midte (”Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem” Matt
18,20). Troen på og håbet om at Kristus kommer til oprejsning og forløsning for mennesker, skal
forkyndes klart, men denne forkyndelse kan kun modtages som troværdig på baggrund af, at det
(bl.a. i gudstjenesten) erfares, at han allerede er her midt iblandt os. Derfor er der ikke tale om et
enten-eller, men snarere om, at når allerede-aspektet erfares, styrkes troværdigheden af
forkyndelsen af, at han er den, der skal komme og genoprette alle ting.
b. Når vi sidder rundt om ellipsen, ser vi, læser, beder og synger mod en fælles midte.
Midten er tom. Midtens tomhed kan netop understrege spændingen mellem ”allerede” og ”endnu
ikke”. Han er her allerede - og han skal komme. Midtens tomhed kan måske også understrege, at vi
er fælles – ikke bare om vores tro, men at tvivl også er et fælles grundvilkår, hvor vi ikke er alene.

j. lystændingssted
Det permanente lystændingssted blev i forbindelse med nyindretningen indrettet, så det i højere
grad inviterer den enkelte til refleksion og bøn. Med en fast stoleopstilling og en knæleskammel,
blev der indrettet et lille ”rum i rummet” for at give den individuelle relation til Gud et sted i
kirkerummet. Der opsattes en hylde med bibler på udvalgte sprog, en bønne-bog, hvor man kan
skrive en bøn, samt enkelte eksempler på andagtslitteratur. Lystændingsstedet blev således i højere
grad et sted, der inviterer til, at man dvæler i eftertanke eller bøn, og ikke blot, at man tænder et lys
og går hurtigt videre. Da der ikke længere ville være mulighed for at knæle ifbm. altergang ønskede
vi, at lystændingsstedet også etableres med muligheder for at knæle, så denne kropslige
udtryksform stadig er en mulighed i kirkerummet. Liturgiudvalget vurderede dog efter
prøveperioden, at knælestolen ikke har været i brug i forsøgsperioden.

k. børneområde.
I højre side af kirken set fra indgangen ønskede vi at etablere et børneområde med gulvtæppe, hvor
de mindre børn kan lege uden at skramle. Der blev opstillet et lavt bord og små taburetter, hvor børn
kan tegne. Dette legeområde tænkes ikke som alternativ til børnekirke under prædikenen, men som
supplement. Det er et vigtigt signal at sende til børn og familier, at de er tænkt ind i rummets
indretning, og således er velkomne i gudstjenesten.
Børnehjørnet bruges meget, og forældrene giver udtryk for, at børn generelt opleves
som mere inddraget i gudstjenesten. Denne inddragelse søger vi at underbygge ved at inddrage børn
i liturgien.

l. Kirkelige handlinger
I forbindelse med konfirmation (og vielse) havde vi i prøveperioden benyttet et flytbart knæfald,
som havde været placeret i nærheden af døbefonten (i kirkens midte).
Responsen fra konfirmander, konfirmandforældre og konfirmationsgæster har været
særdeles positiv. Den positive respons gik især på ”nærhed” som værdi. Forældre og gæster følte
sig meget nær på deres konfirmand; en far gav således umiddelbart efter
konfirmationsgudstjenesten udtryk for det positive i, at konfirmationen ikke var noget, der foregik
”langt væk”, og at hele familien og dem, de kendte, sluttede op om konfirmanden og var med til at
”bære med”. Flere konfirmandforældre gav udtryk for det positive i, at de kunne se deres barns
ansigt under hele ritualet.
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Konfirmandforældre har, når vi siden har mødt dem, givet udtryk for, at de har fået et
meget mere positivt syn på kirken efter konfirmationen, og at rummet har været medvirkende til
dette.
Ved bisættelse har kisten været placeret næsten midt i rummet, tæt ved døbefonten.
Tilbagemeldingerne fra pårørende og gæster ved bisættelser har været positive, igen med
udgangspunkt i en oplevelse af ”nærhed”.
I lytterunden blev det fremhævet, at der er noget fint og symbolsk i, at kiste og
døbefont står tæt ved hinanden, og at den samme lovprisning lyder ved såvel dåb som
jordpåkastelse (”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har
genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde”).
Der har i prøveperioden været afholdt to vielser i kirkerummet.
Tilbagemeldingerne har været positive.
m. Storskærme
I forbindelse med prøveopstillingen blev der opsat fladskærme over kirkens indgangsparti.
Fladskærmene bruges under højmesse til salmer, som ikke står i salmebogen, under internationale
gudstjenester til tekster på forskellige sprog, ifbm. prædiken til visning af billeder, og til
meddelelser mv.
Skærmenes størrelse og placering har været stærkt omdiskuteret. I lytterunden gav en
del kirkegængere udtryk for, at skærmene ikke er store nok, og/ eller at teksten er for lille.
Endvidere gav en del udtryk for det akavede i at stå med ryggen til skærmene under altergangen,
hvis altergangssalmen står på skærmene.
Da vi efter flere års brug nu har vænnet os til skærmenes placering, oplever vi en
enkelhed i, at skærmene ikke konstant er indenfor synsfeltet, når man kigger op mod alterpartiet,
men at man bevidst vender blikket i retning af skærmene, når skærmene skal bruges. Dette er med
til at gøre, at de ikke tager for meget fokus.

4. Konsekvenser for liturgien
Ændringen af kirkerummet lagde ikke umiddelbart op til en revidering af højmessens liturgi. Vi
ønskede umiddelbart at videreføre den eksisterende liturgi i det nyindrettede kirkerum for at
understrege kontinuitet til det kendte.
Den største ændring var uden tvivl, at altergangen ville foregå stående i en kreds /
ellipse rundt om alteret. Dette krævede i begyndelsen, at vi grundigt forklarede menigheden,
hvordan ”koreografien” i en altergang ville være, og det krævede en længere tilvænningsproces for
såvel menighed, læguddelere og præster.
Vi forventede, at stående altergang i begyndelsen ville kræve en invitation til
nadveren og en kort forklaring af, hvordan den foregår. Denne invitation kan finder sted
umiddelbart inden nadverindledningen, hvor præsten siger: ”Vi skal fejre nadver sammen. Her i
Gellerup foregår det på den måde, at man tager et bæger fra bakkerne, og vi danner kredse. Vi
danner det antal kredse, vi måtte få brug for”.
Da der ofte er gæster, som ikke er vant til at gå i kirke i Gellerup, har det vist sig
nødvendigt, at vi stadig ind imellem gentager denne invitation til nadver, også mange år efter, at vi
har gjort det nye kirkerum permanent.
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5. Tidsplan
Liturgiudvalget lagde følgende tidsplan for kirkerumsændringen:
a. Forberedelsesperiode i liturgiudvalget: september 2008 – august 2009
I forberedelsesperioden har liturgiudvalget indgående studeret og diskuteret forskellige muligheder
for opstillingen i kirkerummet ud fra ovenstående tanker. Liturgiudvalget har indhentet inspiration
og erfaringer fra andre kirker i Danmark og i udlandet. Udvalget har indhentet ekspertbistand og
fået hjælp til forskellige mulige tegninger over, hvordan vores tanker kunne udtrykkes konkret i
kirkerummet.
På baggrund af disse overvejelser inviterede liturgiudvalget i august 2009
menighedsrådet til en gudstjeneste, hvor vi havde nyindrettet kirkerummet.
Efter denne gudstjeneste udarbejdede liturgiudvalget en indstilling til menighedsrådet
om en prøveopstilling i en forsøgsperiode.
b. Behandling af liturgiudvalgets forslag på menighedsrådsmøde d. 08/09 2009
Menighedsrådet behandlede liturgiudvalgets forslag til nyindretning i en prøveperiode.
Tidsplanen og introduktionen for menigheden drøftedes.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
c. Forberedelsesperiode: september 2009 – januar 2010.
I forberedelsesperioden udarbejdedes plancher og foldere, og der blev afholdt et orienteringsmøde i
menigheden.
Praktiske foranstaltninger, som skulle forberedes i løbet af forberedelsesperioden:
- kontakt til kunstner og udformning af rundt, flytbart alter
- anskaffelse af flytbar læsepult (kraftigt nodestativ)
- forberedelse af opsætning af skærme
- opmagasinering af eksisterende alter og knæfald
- forberedelse af indretning af andagtsområde omkring lystændingssted
- forberedelse af indretning af børneområde
b. Orienteringsmøde i menigheden: 17. januar 2010.
Ved mødet blev der givet en grundig orientering om den kommende prøveperiode og formålet med
nyindretningen af kirkerummet.
Foldere om nyindretningen blev uddelt inden orienteringsmødet for at styrke menighedens
opmærksomhed og medejerskab.
c. Prøveperiode: Februar til og med september 2010
Menighedsrådet fandt det vigtigt, at vi havde en lang prøveperiode, så vi kunne nå at vænne os til
den nye opstilling, og så vi kunne nå at mærke rummet i funktion ved mange forskellige lejligheder.
Vi fandt det vigtigt, at evalueringen ikke skulle finde sted lige op til eller lige efter
sommerferien, da mange i menigheden i så fald ikke vil have mulighed for at deltage i evalueringen.
d. Evaluering
august – september: spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews
5. september 2010: Høring for alle i menigheden om nyindretningen
14. september 2010: Prøveopstilling behandledes på menighedsrådsmøde
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21. september 2010: Liturgiudvalgsmøde. Liturgiudvalget blev bedt om at kommer med enten et
forslag om at gøre indretningen permanent, eller alternativt med forslag om en ny prøveperiode med
justeringer alt efter vores erfaringer og ønsker i menigheden, eller med indstilling om, at vi skulle
gå tilbage til den oprindelige opstilling. Liturgiudvalget skulle indstille til menighedsrådet, som
ville tage beslutning om det videre forløb.

Evaluering
Efter endt prøveperiode foretog menighedsrådet en omfattende evaluering for at indhente erfaringer
fra menigheden. Bestræbelsen var en ”lytterunde” i menigheden:
a. Dels blev der gennemført kvalitative interviews med mennesker, som i forskellige
situationer havde været i berøring med kirkerummet: ved højmesser, dåb og konfirmation. De
adspurgte afspejlede en bredde i menigheden: Nogle ”kom” i kirken ofte, nogle havde kun været der
én gang i forbindelse med kirkelige handlinger; nogle var ”gamle” andre var ”nye” i kirken; der var
taget hensyn til, at grupperne af interviewede afspejlede en bredde mht. alder, køn, etnicitet og
livssituation.
b. Dels blev der afholdt en offentlig ”lytterunde”. Denne bestod i en høring efter en
søndagshøjmesse. Høringen fandt sted søndag den 5/9; tidspunktet for høringen havde været
annonceret fra prøveperiodens start.
c. Endelig blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaer blev uddelt
i våbenhuset/ indgangspartiet gudstjenester i slutningen af prøveperioden.
Tilbagemeldingerne var mangeartede. Skulle man tale om tendenser, var der en helt tydelig tendens
til, at mennesker, der havde oplevet kirken ifbm. kirkelige handlinger, var utvetydigt positive.
Således har dåbsforældre, der har set rummet for første gang, talt meget positivt både om rummet
og om deres oplevelse af at fejre dåb i rummet. Ligeledes har konfirmandforældre været
overstrømmende positive, og en del konfirmationsgæster kom med spontane, positive
tilkendegivelser. I forbindelse med bisættelser har der også været en del positive tilkendegivelser.
En anden tendens var, at forbehold overfor opstillingen fortrinsvis kom til udtryk
blandt nogle af de trofaste kirkegængere, der gennem en lang årrække var kommet i kirken.
En del af kirkegængerne med anden etnisk baggrund end dansk, var meget positive –
nogle med den begrundelse, at ”den slags kirker har vi dér, hvor jeg kommer fra”.
Det var svært at aflæse entydige tendenser mellem unge og ældre. De positive
tilkendegivelser kom fra såvel unge, midaldrende og ældre, mens de kritiske tilkendegivelser
primært kom fra mennesker over 45 år, som var kommet i kirken over en lang årrække.
Endelig blev det i lytterunden fremhævet, at koret i højere grad føler sig som en organisk del af
gudstjenesten/ af menigheden i ellipse-opstillingen.
De to lytterunder mundede ud i et dokument med rådata: ”Evaluering af nyt kirkerum i Gellerup
Kirke”, forfattet af Lise Hedevang Nielsen, næstfmd. i menighedsrådet. Udsagnene i citationstegn i
nærværende fremstilling er citater fra lytterunderne som de foreligger i dette dokument.
På baggrund af lytterunderne bad menighedsrådet liturgiudvalget om at komme med forslag til
tilretninger af prøveopstillingen. Udgangspunktet var at indrette kirkerummet, så vi fortsat
understreger, at gudstjenesten skal bidrage til mødet i de tre relationer. Med dette udgangspunkt
ønskede vi at inddrage så megen af den positive såvel som den negative kritik, som det var muligt
mulig, ud fra dette kriterium.
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Indstilling
Liturgiudvalget ønskede overordnet at imødekomme det store ønske om, at der igen blev en
tydeligere retning i rummet op mod altervæggen.
Vi indstillede derfor:
- at vi arbejdede med liturgien, så en del af læglæsningerne og lægbønner foregår fra alteret – alteret
skal ikke eksklusivt være ”præstens sted”. Alteret vil på denne måde i højere grad fremhæves som
det sted, hvor Guds ord lyder fra, og det sted, hvor vi beder til Gud.
- at vi flyttede læsepulten væk fra indgangspartiet og stillede den umiddelbart foran alteret, så man
som menighed kan have større fokus på altervæggen under prædikenen. Dette vil understrege en
kirkehistorisk nærhed mellem ”ord” og ”bord” i en luthersk sammenhæng.
- at døbefonten flyttes ned mod indgangspartiet, så der stadig opleves en dynamik i kirkerummet, og
det opleves, at ”foran” og ”bagved” er ophævet.

Permanentgørelse af prøveopstillingen med ændringer
Menighedsrådet behandlede liturgiudvalgets indstilling på menighedsrådsmøde den 12/10 2010, og
besluttede at gøre opstillingen permanent med de foreslåede ændringer.

Afslutning: Erfaringer fra flere års liv i et centralkirkerum
Det ”nye” kirkerum er nu blevet gammelt set i et Gellerup-perspektiv. Det er blevet vores. Der er
levet meget godt, levet liv i dét rum, og nu kan vi næsten ikke forestille os det anderledes. Som
menighed er vi kommet til at placere megen identitet i dét rum.
Den åbne plads i midten af rummet har åbnet op for at placere et lystændingssted på
særlige tidspunkter i kirkeåret, og det fremhæver visuelt, hvor vi er i kirkeåret. I adventstiden/
juletiden kan julekrybben stå på lystændingsstedet i midten af rummet, og vi tænder lys rundt om
den hellige familie. I fastetiden står Kristuskransen i en opstilling af kuglelys på et kors af mursten.
Til påske smykkes murstenskorset med påskeliljer. I skabelsestiden er der planter som gror på
murstenskorset osv. Eller det åbne rum kan bruges til at placere ”tænketing” i midten af kirken, som
kan fremhæve søndagens særlige karakter.
Dåbsfamilier udtrykker, at de oplever sig som en naturlig del af helheden.
Stående altergang er blevet naturlig. Ældre sætter pris på, at de ikke skal knæle.
Kørestolsbrugere kan helt naturligt være en del af nadverkredsen, og er ikke en ”særmenighed”,
som præst og uddeler skal bevæge sig særligt ned til.
Til stadighed nævnes værdier som ”nærvær”, ”hjemlighed”, og ”rummelighed” af
mennesker, som møder rummet for første gang. De teologiske begrundelser, som vi dengang
arbejdede meget på, lever måske hos den faste menighed på et mere skjult, ubevidst
oplevelelsesplan, og knap så stærkt i bevidstheden på teoriplanet.
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Kirkerummet, fastetid 2018

Kirkerummet, fastetid, 2018
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Fastetid med Kristus-krans
i lysopstilling

Lystændingssted adventstid 2017:
”Solopgangen fra det høje”

Påske

Allehelgen med røde roser og et lys
for hver af de døde
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”Det store gæstebud”

Festgudstjeneste – skabelsestid
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