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Når katten er ude, spiller musen på bordet – eller i dette tilfælde - når præ-
sten er forhindret i at skrive til kirkebladet, kan kirketjeneren slå sig løs.  
Dagens emne har jeg vedtaget, skal omhandle den forandring, de kirkelige 
aktiviteter har undergået de sidste par år, hvad vi, som arbejder i kirken har 
oplevet som følge heraf, osv..  
Som de fleste nok har bemærket, er ikke alle gudstjenester skåret over den 
samme læst. Lis-Ann, vor gode præst, har mange ideer til, hvad kirken kan 
og skal bruges til. Det hænder, at vi billedlig talt må have en snor i forslage-
ne, så vi kan hale dem ned på jorden igen, og i ny og næ endda helt begrave 
dem.  
Vi har i de sidste par måneder haft kirken pyntet op til halloween, til allehel-
gen, til meditation, til høst, til jagt osv. Vores oplevelse er da også, at når 
der arrangeres en lidt anderledes gudstjeneste, bliver vi belønnet med flere 
kirkegængere og positive tilbagemeldinger. Nu er det jo ikke os – altså Tove 
og undertegnede, som bidrager med det åndelige indhold søndag efter søn-
dag. Men det er os (og måske især Tove), som, når der er en gudstjeneste 
lidt ud over det sædvanlige, ynder at pynte op, så det passer til dagens 
”tema”. Det hænder også, som f.eks. i forbindelse med halloweengudstjene-
sten, at et helt team af frivillige pynter kirken op – denne gang med flager-
mus, spindelvæv, græskar og meget andet. I forbindelse med den årlige 
høstgudstjeneste har kirken i mange år været pyntet op med kornneg, halm-
baller og alt godt fra køkkenhaven. Nu er setuppet ændret en anelse, så også 
kirkegængerne selv bidrager med pynten. Om det så er i form af en pose 

friskopgravede kartofler, et glas hjemmelavet 
syltetøj eller en kurvfuld æbler, så pynter det 
alt sammen, og det får folk til at føle ejerskab 
og lyst til at deltage. Men ikke kun her har 
ting ændret sig. Som den opmærksomme har 
bemærket, er meditationsgudstjeneste blevet 
en del af hverdagen i Ullerup kirke. Her er 
det næsten for nemt at være kirketjener – 
præsten skal ikke hjælpes i messehagel, der 
er ingen altergang med efterfølgende opvask 
af kalk, kande og bægere. Man sidder faktisk 
bare og er en del af ”det gode selskab”, syn-
ger nogle salmer - hvis man da kan – lytter til 
en fortælling og nyder ellers bare musikken 



6  

 

og stilheden, som også er en del af meditationsgudstjenesten. Men det kan vi 
jo ikke have hængende på os, det at vi kommer for nemt om ved vort arbej-
de. Derfor har vi fundet en løsning på problemet. Da meditationsgudstjene-
sterne primært afholdes i de mørke måneder, og om aftenen, er det blevet 
fast kutyme, at vi stiller levende lys i kirkens vinduer og bænkerækker. Ude 
på kirkegården hænger vi flagermuselamper op, så man allerede før man når 
ind i kirken, oplever den varme og ro, som levende lys giver. Vi mener fak-
tisk selv, at det er lidt synd, der ikke er flere, som bruger en times tid på at 
geare lidt ned ved disse lejligheder. Det skal næsten prøves… og for vores 
vedkommende er det da også sjovere at pynte op til en ”fest”, hvor der kom-
mer mange, end til en, hvor der kommer få. 
Tove og jeg skiftes til at være kirketjenere. Nogle opgaver er dog mere op-
lagte til den ene end til den anden. Som et eksempel kan jeg nævne, at Tove 
som regel bedre forstår at sætte mere pris på en nytårsgudstjeneste end un-
dertegnede, men søndagen med en ekstra violinist sætter jeg mere pris på 
end min kollega, og når det nu er et krav fra præstens side, at man skal være 
klædt ud til fastelavn, så gør Tove sig altså bedre som bondepige med over-
alls, ternet skjorte og flettet hår, end jeg. Et er jeg dog blevet klar over – når 
der i fremtiden kommer gudstjenester med jazz i, så er det mig, som deltager. 
For nogle uger siden havde vi en sådan gudstjeneste. Ikke kun post- og præ-
ludie var Jazzifiserede, men også vore gode salmer blev helt forandrede. Kan 
man forestille sig ””Den signede dag” udsat for saxofon, trommer og 
keeabord? Jeps, nu kan jeg, det lød godt og man kunne synge til det. Ca. 50 
mennesker gik hjem fra kirken denne dag, ikke kun med præstens ord i bag-
hovedet, men bestemt også med Ulrik og hans kumpaners musik i tankerne. 
Næste gang fortjener der at være dobbelt så mange, og kom bare, vi har 
plads til alle. 
Nu nærmer sig traditionernes tid, tiden hvor vi plejer at få lidt ekstra grun-
digt støvet af i kirken. Lysestager, dåbskande og meget andet bliver udsat for 
Brasso, Silvo og hvad alle cremer og pudsemidler ellers hedder. Den traditi-
on agter vi også at holde i hævd, men højere magter arbejder også på at ska-
be nye traditioner. Som noget nyt kan man nemlig første søndag i advent, 
komme i kirke hele to gange. Klokken 9.00 er det Mette Carlsen fra Blans, 
som er præst ved en helt almindelig gudstjeneste. Men så allerede klokken 
16.00 har Lis-Ann organiseret en adventsgave til os alle. Da det er en gave 
og derfor skal være en overraskelse, ved kun ganske få, hvad den indeholder 
– men mon ikke det er noget med musik i? Næste søndag, altså d. 10., kan vi 
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sove lidt længere, for her begynder gudstjenesten til normal tid, altså 10.30, 
men også her er der en overraskelse lagt ind klokken 16.00. Søndagen efter 
finder vi flagermuselygterne frem til kirkegården, for her foregår det først 
klokken 18.30. Denne gang handler det om konfirmandernes Luciaoptog 
med efterfølgende kaffe og christmascarols på Ballebro.  
Når nu konfirmanderne har sneget sig ind i skriverierne, så vil jeg da godt 
fortælle, at de ikke længere bliver undervist i præstegårdens konfirmandstue, 
men i selve kirken. Der bliver serveret kiks og juice, og Lis-Ann er striks og 
forlanger oprydning før de forlader etablissementet. Vi tjekker selvfølgelig, 
om det også er sket, men alligevel hænder det, at noget bliver overset. Derfor 
håber vi på kirkegængernes tilgivelse, hvis et sugerør eller en kiksekrumme 
skulle vise sig under en bænkerække.  
Generelt kan vi kirketjenere i Ullerup kirke godt sige, at med en ny præst har 
det også givet nye tider. Vi har bestemt fået flere opgaver. F.eks. sørger vi 
for, at der næsten hver søndag er en kop kaffe til alle efter kirketid. Vi har 
også fået flere udfordringer i form af ønsker om speciel kirkepynt, klokke-
ringning, lystænding, ballonoppustning og ja, sågar også om udklædning. Et 
står dog fast, vi anstrenger os gerne i 
den henseende, når blot resultatet er 
en velbesøgt kirke.     
God jul Bo 


