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Navn: ”Galilæerens Skygge” 

Emne: Moderne teater i kirken. Nyskrevet dramatik af dramatiker Ann Sofie Oxenvad. 

Målgruppe: Voksne og unge 

Tid, sted og aktør: Dramaet, der kredser om Jesusskikkelsen, blev opført i Mårslet kirke 10 gange i 
november 2009. Aktørerne kom fra Mårslet og omegn. Skuespillerne blev instrueret af en 
professionel instruktør, Jakob Sheppard. I forbindelse med opførelse blev der afholdt et seminar 
på Testrup højskole om Jesusskikkelsen på film, i litteratur og på teatret, ligesom der også 
afholdtes en foredragsrække om emnet i Århus Søndre provsti. 

Opnået støtte: Projektet fik støtte af Den folkekirkelige Udviklingsfond 2009: 50.000 kr.,  
Århus Stiftsfond: 25.000 kr., menighedsråd i Århus Søndre Provsti: 40.000 kr.,  
FO-Århus: 10.000 kr., DATS: 7.500 kr., private fonde: 25.000 kr. Dertil kommer entreindtægter. 

Projektets formål: Formålet er:  
1) at iscenesætte en kristen fortælling, der sætter fokus på kristendommens centrale skikkelse, 
Jesus fra Nazareth,  
2) at oplyse og vække debat om væsentlige temaer i tiden som identitet, magt og afmagt, vold - 
ikke-vold ud fra et kristent perspektiv,  
3) at nå ud til en bredere kreds af mennesker end den faste kernemenighed. 

Fremgangsmåde og ressourcer: Dramaet ”Galilæerens Skygge” bygger på en roman af samme 
navn skrevet af professor Gerd Theissen fra Heidelberg. Dramaet handler om den historiske Jesus 
og hans budskab, men Jesus selv optræder ikke i dramaet. Historien er kort fortalt, at en uheldig 
købmand havner i en demonstration imod den romerske besættelsesmagt og bliver fængslet. For 
at komme ud af sit fangenskab presses han til at blive spion for romerne. Han skal undersøge, 
hvem Jesus er. Er han terrorist? Er han fantast? Er han sindssyg? Eller?? Hvad betyder det, han 
siger? Hvad sker der omkring ham? Hvorfor flokkes både rige og fattige omkring ham? Gennem 
dramaet om vor kulturs og kristendommens centrale religiøse skikkelse rejses indirekte det 
aktuelle spørgsmål: Hvad har han at sige os i dag? Vi lever i en multireligiøs og multikulturel 
verden, hvor den religiøse og åndelige søgen er stor. I denne forestilling genopdages den kristne 
historie og fortælles på en ny måde. 

Erfaringer og resultat: Forestillingerne var velbesøgte og gav anledning til debat både blandt 
tilskuere og aktører. Opsætningen skabte et godt fællesskab i hele teamet omkring projektet. Det 
lykkedes os at nå ud til mange ikke-kirkelige, men åndeligt søgende og/eller teaterinteresserede 
mennesker. Der skabtes flere frugtbare møder: mellem kunst og kirke, mellem kirkefolk og 
kirkefremmede, mellem præst og en mangfoldighed af mennesker.  
Dramaet gøres tilgængeligt for andre kirker gennem udgivelse på Teologisk Pædagogisk Centers 
forlag. 
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Læs om projektet her: www.maarslet-drama.dk – som er hjemmeside for Åben Himmel-
Foreningen til Kirkespillets Fornyelse. Foreningen, der sammen med Mårslet menighedsråd og 
Århus Søndre Provsti, gennemførte projektet. 


