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Naturligvis er det en glæde, når en kirke har mange flittige kirkegængere. Men er det modsat
udtryk for en fiasko, hvis et sogns kirke er knap så velbesøgt? Er der ikke også andre ting,
der afgør, om en kirke er sund og levende – eller hvad?

Da jeg som nyslået præst i  00'erne virkede i  Vojens,  besøgte jeg ofte min nabo, Anton.
Anton var en gammel mand godt oppe i 90'erne. Han havde været bonde hele sit liv i det
sønderjyske og boede nu på plejehjem.

Anton var flittig kirkegænger og havde lagt øre til mange præsters prædikener. Det var nu
ikke dem alle,  han brød sig om. ”Men”, som han sagde, ”det er med præster som med
døden. Man lærer at leve med det” Selvom han nu var blind, så spadserede han stadig hver
søndag med raske skridt mod kirken med præsten halsende efter sig. Ja, hvem var det i
virkeligheden, der ledte hvem, kan man spørge?

Da emnet en dag faldt på den til tider vigende kirkegang, udbrød Anton: ”Sådan er det. Det
går op, og det går ned. Kirkegangen var heller ikke for god i 1930'erne”!

Det er befriende at høre sådanne ord fra en moden mand med livskundskab, som formår at
anskue tilværelsen ud fra det rette perspektiv.

En sådan  moden  måde  at  anskue  tilværelsen  på  kan  man ofte  savne.  Som alt  andet  i
samfundet er der også tendens til at ville måle en kirkes succes på antallet af  kirkegængere,
antallet  af  arrangementer  og hvad der  nu ellers  nævnes kan.  Bevares!  Enhver præst  og
ethvert menighedsråd drømmer naturligvis om en høj kirkegang. Og de mange aktiviteter er
også en vigtig og uundværlig del af  folkekirkens liv.

Men spørgsmålet er, om en høj kirkegangsprocent også nødvendigvis er et bevis på, at en
sognekirke er en succes? Umiddelbart vil man jo sige ja. Går folk i kirke, må det jo være
udtryk for, at man er glad for kirken i sognet. Og de fyldte kirker er jo også dem, vi helst vil
fortælle om. Det giver god presse.

Men man kan også forestille sig en dygtig præst med en meget markant teologisk profil. En
sådan  præst  vil  måske  kunne  trække  ligesindede  kirkegængere  til  langvejs  fra.  Målt  på
kirkebænken er præsten en succes. Men det er jo ikke sikkert, at folk i sognet bryder sig om
præsten, eller at de anser sognets kirke som deres sognekirke. Det samme kan man sige om
en præst, der måske er en blændende arrangør af  spektakulære events, der trækker folk til
huse. Præsten bliver måske kendt og endda populær ud over landet, men er han en god
præst i sit sogn?



Man kunne modsat forestille sig en præst, der har en lav kirkegang. Men alle i sognet kender
præsten. Han eller hun er måske aktiv i mange folkelige sammenhænge, og man har tillid til
præsten som en borger  i  sognet.  Selvom sognebørnene ikke  søger  kirken hver  søndag,
møder de præsten med tillid ved livets afgørende knudepunkter.  Hvis der er tale om, at
kirken skal nedlægges, vil der derfor komme kraftige folkelige reaktioner.

Præsten har et kald som ledende person i menigheden. Men præsten har også et folkeligt
kald som en fremtrædende person i sognet. De to funktioner kan let kollidere. Hvis præsten
isolerer sig med de mest kirkevante om det ”rene” budskab, forvandles sognemenigheden til
en sekt, der støder de ikke så kirkevante fra sig. Det, der skulle være en sognekirke, har
nærmest antaget karakter af  en frikirke, der ikke føler sig bundet til et bestemt sted, men
alene af  en bestemt forkyndelse eller måske af  en karismatisk personlighed. Hermed har
præsten svigtet sit kald – netop som en sognepræst, der både skal komme de kirkevante og
de ikke så kirkevante i møde.

Menighedsrådet kan være en vigtig faktor til at sikre sognekirkens folkelige forankring og
holde præsten fast på, at man som sognepræst ikke kun har en kirkelig, men også en folkelig
forpligtigelse. At præsten har en folkelig forpligtigelse er naturligvis ikke det samme som en
forpligtigelse til at gøre kirken ”populær”. Ofte vil man vist finde, at en kirke, der bliver
kendt for sine opsigtsvækkende initiativer, har en mere overfladisk folkelig forankring end
kirken i et mere stille sogn, hvor kirken lever i en ubesværet vekselvirkning med sognets
beboere. Man kan derfor også spørge, om fornemmelse af  sogn og kirke ikke ofte er dybest
indfældet  i  et  lille  sogn,  der  ud  fra  en  statistikers  betragtning  ikke  er  rentabelt  og  i
virkeligheden burde lukkes.

I betegnelsen folkekirke ligger ordet ”folkelig” gemt. Men folkelig er ikke uden videre det
samme  som  populær.  Den  megen  opmærksomhed  på  opsigtsvækkende  og  velbesøgte
kirkelige engagementer må ikke gøre kirken til en konkurrent i underholdningsindustrien.
Den konkurrence er kirken på forhånd dømt til at tabe.
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