Sommerkirke
Sommeren 2020 ser lige nu ud til at blive anderledes, end vi er vant til, og for mange er ferieplanerne
enten aflyst eller lavet en del om. Derfor kunne det måske være en idé at overveje om jeres kirke i år
skal lave et sommerferietilbud.
Der er mange muligheder, som kan tilpasses til netop jeres lokale forhold.
Mulighederne falder i 3 hovedgrupper:
Online-kirke, som vi har set det omkring påsken
Udendørs kirke, hvor vi forsøger at flytte kirkens rum udendørs
Aktiviteter med få deltagere.
Her er nogle forslag til det sidste – aktiviteter med få deltagere:

Åben kirke med værter
I Sverige og ved nogle vejkirker i Danmark bruger
man ”kirkeværter”, som sørger for, at kirken er
bemandet, når den er åben i dagtimerne.
Kirkeværten kan være en tidligere konfirmand,
medlemmer af menighedsrådet, en pensioneret
graver eller lokale fra sognet
Tanken er, at værterne har tid til at byde på en kop
kaffe og en snak. Det kan være en snak om
kirkens historie og hverdag. Det kan også være at
lytte til, hvorfor de besøgende kommer til netop
denne kirke. Måske er det der, deres mormor blev
døbt. Måske ligger der familie på kirkegården.
Måske kører de forbi den hver gang de skal i sommerhuset.

Kirkearbejdsdage
Er der en række praktiske forhold i og ved kirken,
som trænger til en kærlig hånd? Og som en lille
gruppe ansatte, menighedsrådsmedlemmer og
frivillige kan gøre sammen?
Så kan man mødes et par timer hver dag, lave hvert
sit i passende afstand, og indtage kaffe og medbragt
mad udendørs. Det kan være:
 Istandsættelse af kirkegårdsbænke
 Oprydning af depotrum
 Få sorteret og sendt slidte salmebøger til ombinding

”Day-camp”
Vi ved ikke, hvornår vi må samles mere end 10 ad gangen. Men der
masser af ting, man kan lave, også selv om man kun må være 10
personer samlet.
Man kan f.eks. lave ”day-camp”, hvor man mødes i dagtimerne hver dag
i en uge. Der er mange muligheder for indhold i en day-camp:
Tour-de-kirke
Slå jer sammen med 4 andre kirker – gerne nogen der ligger sådan, at
de ikke er lige om hjørnet, men samtidig ikke er længere væk, end man
kan cykle eller nå dem i bil.

Er det oplagt (og ”tilladt” til den tid), så meld evt. et fast ”morgensamlingssted” ud, så deltagerne kan
mødes og følges ad. Ellers mødes man på skift i de 5 dage i en af de 5 kirker, gerne til et program, der
nogenlunde minder om hinanden. Fx
- Morgenandagt
- Rundvisning på kirke og kirkegård
- Spisning af medbragte madpakker
- Et foredrag/oplæg
- Eftermiddagskaffe
- Afsked
Korlejr
Har kirken allerede et børne- eller pigekor, kan de samles hver dag i en uge, på et tidspunkt hvor det
passer ind i kirkens rytme.Har I ikke et kor, men drømmer om at oprette et, så kan en korlejr være en
god begyndelse. I kan evt. slå jer sammen med andre kirker og enten mødes på skift eller mødes i den
kirke, der har de mest oplagte lokaler
Hvis I stadig ikke I til den tid må samles til koncert, kan ugen afsluttes med en onlinekoncert
Minikonfirmandlejr
Nogle sogne måtte aflyse deres minikonfirmander i foråret.
Måske var det en idé at tilbyde en minikonfirmanduge i sommerferien.
Det kan enten være det program og de aktiviteter, I normalt har for minikonfirmanderne. Eller I kan
lave et nye aktiviteter, der egner sig godt til ”day-camp”. Det kan f.eks. være med fokus på at lave et
teaterstykke. Se evt også https://www.lundtofte-kirke.dk/boern-og-unge/minikonfirmand/
Fælles ”lejr” i en uge
Kirken kan lægge ”hus” til og invitere
enkeltpersoner, foreninger, institutioner m.m. fra
lokalområdet til at være med til at stå for
planlægning af en uges aktiviteter.
Ugen kan have et fælles tema – f.eks. Noas ark hvor børn kan få lov til at arbejde med, hvorfor det
under corona-krisen blev en regnbue, der blev
symbol på ”at det bliver godt igen”.
Fx kan ugens dage fordeles som følger
- en dag med kirken
- en dag med den lokale naturvejleder
- en dag med spejderne/FDF’erne
- en dag med en lokal kunstner
- en dag med musikskolen/teateret
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