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Navn: Så vælg da livet: musikworkshops for familier  

Emne: Så vælg da livet er et musikalsk projekt, der har fokuseret på kirkens betydning i 
familiers travle hverdag og som især har givet børnefamilier en anderledes og ny oplevelse af 
kirken. 

         : Familier i Tingsted sogn på Falster, me                            de tilknyttede 
familier til korpiger,  babysalmesangshold og konfirmander.  

Tid, sted og aktør: Projektet er gennemført i Guldborgsund i 2012-2013 med ialt fire 
musikworkshops i Tingsted Kirke. De bærende kræfter har været organist Lene Langballe samt 
sognepræst Christina Rygaard Kristiansen.  

Opnået støtte: 60.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2012. 

Projektets formål: Den først workshop blev afholdt i november 2012 over en hel weekend, 
hvilket viste sig at være i overkanten af hvad vores målgruppe kunne overkomme. Derfor søgte 
vi (og fik) dispensation til at gennemføre projektet ved at strække det til flere gange, men over 
én dag pr gang. Dette viste sig at være en stor succes, for de efterfølgende tre workshops i 2013 
havde alle stor tilslutning.  

Hver gang medvirkede en kerne af professionelle musikere, der på forhånd i samarbejde med 
organisten havde fastlagt et program. Derudover blev der hver gang inddraget lokale, dygtige 
strygere på violin og cello fra Guldborgsund Musikskole under ledelse af violinist Roberto 
Falcone. Denne sammensætning af unge studerende og professionelle virkede rigtig fint og var 
en yderst positiv oplevelse både for de udøvende og for deltagerne. Sognepræst Christina 
Rygaard Kristiansen havde til hver workshop indlæg i relation til temaet Så vælg da livet.  

Eftersom disse workshops blev flere men kortere, opstod der mulighed for at afslutte projektet 
med en cd-indspilning i Tingsted Kirke med sange og salmer bl.a. fra workshoppen, hvor kirkens 
børnekor samt ungdomskor, forældre og en række musikere medvirkede. Denne indspilning 
blev gennemført den 23. november 2013 og præsenteret i Tingsted Kirke den 1. december. 

                   Så vælg da livet har haft til f                                                
sammen i kirken på andre præmisser end ved en gudstjeneste. Der har været fokus på livet som 
begreb med kirken som ståsted, uanset hvor man er i livsforløbet. Gennem sanglege, danse, nye 
og gamle salmer og fortællinger var det hensigten at minde om det livsbekræftende budskab 
kirken har at tilbyde alle aldersgrupper i familien.  

                             Så vælg da livet er udviklet og organiseret af organist Lene 
Langballe og bistået af sognepræst Christina Rygaard Kristiansen. Mange frivillige har bakket op 
om forplejning, kørsel og lignende. Som dokumentation af projektet har Roberto Falcone 
produceret en videoer, der ligger på kirkens hjemmeside www.tingstedkirke.dk  

Erfaringer og resultat: Projektet satte fokus på at være sammen i kirken med andre aktiviteter 
end den gængse gudstjeneste, og deltagerne fik mulighed for at være tilstede i kirken som 
familie og opleve forskellige musikalske aktiviter sammen. 

Så vælg da livet har givet en række familier en anderledes og ny oplevelse af kirken som rum og 
del af livet. Et sted hvor der er plads til alle uanset alder og forudsætninger. 
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Efter at have evalueret og udviklet projektet efter den første weekend, fandt vi den helt rigtige 
størrelse og tidsramme, der kunne passe ind for vores målgruppe – familierne. Til hver 
workshop var der fokus på, at der skulle være plads til alle, og at kirkens rum skulle danne 
ramme om gode musikalske oplevelser, hvilket i høj grad lykkedes. I vores del af landet har disse 
workshops været et nyskabende tiltag, der blev rigtig godt modtaget. 

Yderligere information: Som dokumentation for projektet blev der produceret en video, som 
kan ses på Tingsted kirkes hjemmeside www.tingstedkirke.dk og på YouTube via link: 
http://www.youtube.com/watch?v=9TrFeOdfOV0&feature=youtu.be  
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