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Navn: ”Forvaltere af den solbeskinnede virkelighed – en messe til det skabte” 
Tekst: Ursula Andkjær Olsen. Musik: Christian Hildebrandt.   

Emne: Ny dansk messe for kor og orgel med fokus på skabelsen. Messen forholder sig til tidens 
store tema: klimaforandringer og klodens livsbetingelser. Uropførelse i forbindelse med Earth 
Hour 2011. 

Målgruppe: Mennesker, som kommer uden kirkelig / kristen forud-forståelse. Mennesker, der 
holder af klassisk musik. Koncertgængere, som har mod på at tage skridtet fra koncert til 
gudstjeneste. Mennesker, der holder af musik i gudstjenesten. 

Tid, sted og aktør: Messen blev uropført som optakt til Earth Hour af Vesterbro Bykirke, torsdag d. 
24. marts 2011 kl. 20 i Enghave kirke.  

Opnået støtte: Den folkekirkelige Udviklingsfond 2010: 110.000 kr. (Honorarer til forfatter og 
komponist). Københavns Kommunes Musikudvalg 10.000 kr. (Tilskud til uropførelsen) 
DOKS’s Gramexudvalg 5.000 kr. (Tilskud til uropførelsen) 

Projektets formål: At skabe et eksempel på sproglig fornyelse af den kristne forkyndelse med 
udgangspunkt i de klassiske messeled. 

At skabe et værk, som kan opføres som gudstjenestemusik eller i koncertsammenhæng med 
større såvel som mindre besætning, fra den maksimale besætning: voksenkor + evt. 
børnekor/menighedskor, fire messingblæsere og orgel til den minimale besætning: voksenkor og 
orgel. 

Fremgangsmåde og ressourcer: En følgegruppe bestående af præster, kirkemusikere, 
interesserede menighedsrådsmedlemmer m.fl. fra Vesterbro Bykirke har løbende drøftet messens 
form og indhold med Ursula Andkjær Olsen og Christian Hildebrandt. 
Vesterbro Bykirke har desuden lagt en del ressourcer i at gøre opmærksom på messen bl.a. i det 
kirkemusikalske miljø, i håb om at værket også vil finde anvendelse mange andre steder. Vesterbro 
Bykirke foretog en professionel live-optagelse af uropførelsen, som efter aftale med komponist og 
forfatter er gjort frit tilgængelig online. 

Erfaringer og resultat: Tilblivelsesprocessen har været meget spændende og lærerig for de 
involverede parter, blandt andet fordi det har givet anledning til interessante samtaler om 
gudstjenestens væsen og sprog - og om hvorledes vi med rod i kirkens egne traditioner kan få 
nogle af de ”kirkefremmede” til gudstjeneste. 

Læs om projektet her: www.facebook.com/solbeskinnede - indeholder pressemeddelelse mv. 
samt liveoptagelse fra værkets uropførelse. Siden er endvidere tænkt som en ”log” over fremtidige 
opførelser, således at alle, der opfører værket, kan fortælle om det på siden. Siden kan også ses, 
selv om man ikke har en facebook-konto 

Øvrige oplysninger: Christian Dehn Bang tlf.: 50 55 09 38 
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