
Åbne fællesskaber om liv og tro 

Den gamle rådshussal i Roskilde summer af liv og samtaler. 70 mennesker, der ikke 
på forhånd kender hinanden har taget plads i den smukke sal med lysekrone og 
gamle læderstole. Ved mit bord sidder et par stykker jeg kender. Resten er 
fremmede. Og det er spændende, for vi er alle kommet for at lære nye at kende. 
Alle har denne aften valgt at træde ud af lejlighedens tryghed og møde det ukendte. 
På bordet ligger et spil kort. Men det er ikke et helt almindeligt spil kort, for på hvert 
kort står der også et spørgsmål. Spørgsmål som: ’Hvad bruger du mest tid på for 
tiden?’, ’Hvem betyder virkelig noget for dig?’ ’Hvad er du mest taknemmelig for?’. 
Vi skiftes til at tage et spørgsmål, og det hjælper os overraskende let ind i meget 
meningsfulde samtaler hen over bordet. En af pigerne fortæller, at hun er begyndt 
at tro på Gud. De andre roser hende for hendes åbenhed og spørger til, hvad det 
betyder for hende. En anden fortæller om sin søn, som snart bliver student, og om 
hvordan hun glæder sig til det. Men det er også mærkeligt at børnene bliver store og 
selvstændige, fortæller hun med en tåre i øjet. Vi glemmer helt, at der er andre i 
lokalet, men bliver mindet om det, da det er vores tur til at gå op til den store buffet 
og vælge mellem de mange lækre hjemmelavede retter folk har haft med. Pludselig 
er der en der rejser sig og begynder at synge. Og så en mere og en mere. Indtil vi har 
et helt gospelkor! Stemningen er høj og folk synger og klapper med.  

Efter et par timer bryder vi op fra bordene og de nye relationer, vi hver især har 
fået. Måske bliver det til mere. Måske var det bare et enkeltstående positivt møde 
med mennesker, vi ikke kendte på forhånd. Men jeg er rørt over, at det kan lade sig 
gøre at mødes med fremmede mennesker og have meningsfulde samtaler omkring 
liv og tro i Byens Hus i Roskilde. 

Vi har i ’Kirke på vej’ i Roskilde gjort os mange tanker og erfaringer omkring det at 
mødes på denne måde. Fra starten har vi ønsket at være til stede, hvor folk samles 
og møde mennesker der. Vi har kigget efter åbne døre og efter mennesker og 
steder, der ville byde os indenfor. Derfor har vi f.eks. lavet kurser på den lokale 
aftenskole, været til stede i kulturhuset og fået anskaffet os en suppecykel, som vi 
bruger på torvet. Og det var derfor vi i samarbejde med ’Danmark spiser sammen’ 
inviterede til mad og samvær i Byens hus. 

I den forbindelse har vi arbejdet med flere ting. For det første er det vigtigt for os at 
skabe en åben og anerkendende atmosfære i det, vi laver. Derfor bruger vi små 
redskaber som det nævnte spillekort, så alle ret hurtig i en samling kan komme til 
orde på en meningsfuld måde. 



Samtidig er det vigtigt for os at placere Kristus i centrum. At være åbne overfor alle 
og samtidig have Kristus i centrum er en praksis, vi er vokset ind i. Hver uge er der i 
Gråbrødre Kapel åbent hus, og folk fra gaden kommer forbi, og der bliver snakket 
om alt mellem himmel og jord! Men kl. 9.30 og 13.00 samles vi i en cirkel til sang, 
bibellæsning og bøn - uanset hvem der er i lokalet. Vi har ofte haft folk lige fra gaden 
med til sådanne samlinger, og skiftet mellem kaffebordet og cirklen virker 
overraskende godt - og spændende ting sker i den vekselvirkning! Samme dynamik 
har vi også praktiseret i vores måltidsfællesskaber. 

Vores grundtanke er, at vi alle er på vej i livet, og at kirke opstår der, hvor vi samles 
omkring Jesus Kristus og følges med ham. Det giver plads til at være til stede med 
mange forskellige indfaldsvinkler samtidig med, at der ikke er tvivl om centrum og 
fokus. 

 

 

Se mere om ’Kirke på vej’ på www.kirkvej.dk eller på 
www.facebook.com/kirke.paa.vej 

 

http://www.kirkvej.dk/
http://www.facebook.com/kirke.paa.vej

