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Vær varsom med at banke de sidste søm i kistelåget! Således lød overskriften på
et indlæg, som undertegnede lagde på Facebook d. 27/11 2022 på baggrund af
en artikel i Ekstrabladet omkring lukning af kirker for at spare på energien.

I den forbindelse blev jeg spurgt af Nana Hauge, om et indlæg måtte "trykkes" i
Nyt  Babel.  Og ja,  naturligvis,  meget  gerne,  replicerede  jeg,  foruden at  jeg
gerne ville føje lidt mere til indlægget. Det grublede jeg så lidt over i dag på vej
med toget ind til Malaga (jeg befinder mig pt. i Sydspanien på studieorlov) og
havde netop besluttet mig for i dag at besøge kunstmuseet Carmen Thyssen i
Malaga.

På vej til museet passerede jeg en af byens utallige kirker, Iglesia de San Juan
Bautista; og så stikker man jo selvfølgelig lige hovedet ind i denne Johannes
Døber-kirke,  som heldigvis  ikke  er  lukket  på  grund  af  energi-krise.  Nu  er
temperaturen selvfølgelig også en anden her i det sydlige Spanien end i kolde
Danmark. Men jeg er sikker på, idet jeg så de mange hengivne katolikker, som
knælede en stund i kirken til bøn eller meditation, at her kunne ingen, uanset
kulde eller krise, finde på at lukke kirken ned.

Efterfølgende  gik  turen  til  museet,  hvor  den  nederste  etage  er  tilegnet
romantikkens figurative kunst. Jeg har ikke forstand på kunst, men nyder ikke
desto  mindre  de  historier,  som  fortælles  i  billederne.  Netop  her  et
sammensurium af livet på torvet i den spanske landsby: fest, farver, dans, vin,
sørgetog mv.  Et  udtryk for  folkelighed i  disse  billeder,  hvor også  kirken og
præsten  indgår,  foruden  de  billeder,  hvor  der  konkret  er  fokus  på  kirken,
selvfølgelig fordi folkeligheden ikke kan stå (bestå) uden kirke.

Endelig er samlingen også præget af en række tyrefægterbilleder. Her kan man
tænke: hvad har det med sagen at gøre? Men tyrefægtning er ganske enkelt: liv
og død. Det véd man, hvis man selv har overværet en tyrefægtning i Spanien,
eller  har læst  Ernest  Hemingway.  På den måde blev oplevelsen på Carmen
Thyssen: liv og død, folk og kirke, og at det hele hænger sammen i et budskab
fra fortid til nutid.



Det kunne de lære noget af, de stifter, sogne og menighedsråd, som i Danmark
er begyndt at lukke kirker for at spare på energien. Vær varsom med at banke
de sidste søm i kistelåget! Energikrisen kradser, og visse steder i landet er man
begyndt at lukke kirker og aflyse gudstjenester, fordi ”det er for dyrt at varme
kirken op”, som det udtrykkes. Men hvis vi lever i en krisetid, som det hævdes
fra mange sider,  og hvis  ordet "krise" skal tages alvorligt,  også når der tales
energikrise, så skal der bestemt ikke lukkes kirker. For så skal kirken være åben
- måske også meget mere end hidtil - og med varme på, hvis tingene skal give
mening.  Hvis  kirken  er  det  første  sted,  man  sparer,  om Folkekirken  fattes
penge,  så  er  Folkekirken  ilde  stedt,  mildest  talt.  Så  bliver  betegnelsen
"folkekirke"  jo  meningsløs,  også  selvom  der  til  enhver  tid  kan  holdes
gudstjeneste i en pølse- eller skurvogn.

Vi har netop for ikke så længe siden overstået coronakrisen, hvorefter mange af
landets kirker fortsat lider under de meningsløse nedlukninger, som fandt sted.
Deltagerantal  ved  gudstjenester  er  ikke  blevet  det  samme  igen.  Hvis  vi
begynder  på  flere  nedlukninger,  så  ender  vi  mange  steder  –  med  stor
sandsynlighed,  og  først  og  fremmest  på  landet  –  med  den  endegyldige
nedlukning. For den gudstjeneste-deltagende menighed flytter ikke med, når
gudstjenesten rykkes bort fra det traditionelle kirkerum til pølsevogn, skurvogn
eller konfirmandstue. Og busser fra det ene sogn til det andet, glem det! Sådan
er danske landsogne ikke skruet sammen.

Så hvis der skal spares penge, og det kan godt være, at det er tilfældet, så er det
ikke gudstjenesterne og åbne kirker, der skal spares på. For så ender det med,
at der ikke er mere kirke tilbage. Erfaringerne taler deres eget sprog. Hvis der
skal spares penge i den folkekirkelige koncern, så er der masser af andre steder
at tage fat i den forgyldte institution.

Centralt kunne man tage fat i de kostbare konsulenter, den hele tiden mere og
mere  komplekse  administration,  unødvendig  it,  repræsentative  organer,
efteruddannelse mv.

Skal  der  spares  penge,  så  bør  det  sidste  sted  være  de  lokale  sogne,  som
stadigvæk er folkekirkens byggesten. Og kommer det endelig så vidt,  at det
bliver ude i sognene – når man har sparet på institutionens forkromede dele –
at der skal spares endnu mere, så må der sondres mellem levende og døde.



Gudstjenesten i kirkerummet – eller kirkerummets tilgængelighed i krisetider
er vigtigere end de døde ude på kirkegården.

Små  sogne  på  landet  er  i  de  lokale  budgetter  tungt  belastede  af
kirkegårdsdriften,  op  mod  50%  for  at  konkurrere  om  den  sjoveste
grandækning. Folkekirken har det med at bruge lige så mange penge på de
døde som på de levende. Så skal der spares penge, så burde prioriteringen
være åbenbar: spar på de døde – de klarer sig nok – og brug pengene på de
levende – og på den levende menighed.
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