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Navn: Etablering af rytmiske kirkebands med frivillige musikere 

Emne: Rytmisk musik, gudstjeneste, inddragelse af frivillige 

Målgruppe: Voksne og unge 

Tid, sted og aktør: Projektet er påbegyndt i maj 2011 i Skalborg kirke med deltagelse af bl.a. en af sognets 
præster, flere menighedsrådsmedlemmer og en række frivillige deltagere. Projektet sluttede formelt i 
sommeren 2012, men det etablerede kirkeband fortsætter herefter.  

Opnået støtte: 60.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2012. De resterende udgifter er finansieret 
via kirkens driftsbudget. 

Projektets formål: Projektet er en af flere aktiviteter i Skalborg kirke, som har til formål at inddrage flere 
frivillige i kirkens arbejde. I projektet var det planen at etablere et eller flere rytmiske kirkebands af frivillige 
musikere fra lokalområdet, som kan medvirke i gudstjenester for børn, konfirmander, unge og voksne.  

Projektets indhold: Projektet skulle etablere gode rammer for anvendelsen af rytmisk musik i 
gudstjenesten ved anskaffelse af lydanlæg egnet til rytmisk musik og videoprojektor, så moderne 
multimedier kunne anvendes i gudstjenesten. I opstartsfasen skulle de frivillige kirkebands tilknyttes en 
musikalsk koordinator, som skulle lede aktiviteten det første år, og i samarbejde med en af sognets præster 
planlægge en række gudstjenester med fokus på rytmisk musik.  

Erfaringer og resultat:  

Det er lykkedes at etablere et kirkeband i Skalborg kirke, som på nuværende tidspunkt består af otte 
frivillige musikere og sangere fra lokalområdet. Ingen af de frivillige deltagere har en formel musikalsk 
uddannelse.  

Kirkebandet har i projektperioden medvirket ved syv gudstjenester specielt målrettet voksne i 
forældregenerationen. Gudstjenesterne, kaldet Prise med Spise, har fulgt en moderniseret liturgi, hvor 
moderne multimedier er anvendt, og hvor kirkegængerne spiser sammen efter gudstjenesten. Kirkebandet 
har stået for alt musik til disse gudstjenester, både fællessange, nadvermusik og pre- og postludium. 
Spisningen forberedes i øvrigt af en anden gruppe frivillige. Gudstjenesterne har været velbesøgte med 30 
– 80 deltagere – en stor del af disse i alderen 30 – 50 år. Prise med Spise gudstjenesterne fortsættes i den 
kommende sæson.  

Menighedsrådet har besluttet, at der også fremover skal være tilknyttet en musikalsk koordinator til 
kirkebandet for at sikre en god sammenhæng mellem musik og teologi. Den musikalske koordinator 
fungerer også som bandleder og musiker. 

Det indkøbte udstyr har været anvendt til flere rockgodstjenester for sognets konfirmander. Musikken til 
disse rockgudstjenester har været leveret af et rytmisk band bestående af tidligere konfirmander, som 
kirken gennem et par år har samarbejdet med. 

Videoprojektoren har desuden været anvendt ved flere orgelkoncerter i kirken, så koncertgængerne har 
haft mulighed for at se organisten, mens han/hun spiller.  

Læs om projektet her: www.skalborgkirke.dk – under aktiviteten Prise med Spise. En artikel til 
Menighedsrådenes Blad er ved projektbeskrivelsens offentliggørelse under udarbejdelse. 

 

http://www.skalborgkirke.dk/

