
Folkekirke & Religionsmøde og Folkekirkens Migrantsamarbejde inviterer præster, andre 
ansatte og menighedsrådsmedlemmer til en samtaledag, hvor vi sætter fokus på, hvordan 
folkekirkens identitet udvikler sig, når sognets demografi ændres. 
En samtaledag, hvor vi deler viden og idéer om at være minoritets-folkekirke.

Hvordan er man sognekirke i et lokalsamfund, hvor folkekirken er én minoritet blandt andre 
minoriteter? Hvilke erfaringer findes for samarbejde mellem kommune og folkekirke? Hvor-
dan er forskellige religioner og livssyn i spil i hverdagen? Og hvad forventer minoriteter sig af 
folkekirken? 
 
Med andre ord, hvad det vil sige at være folkets kirke?

FOLKEKIRKEN SOM 
MINORITET

Tingbjerg Kirke



MORGENSANG

1. Først brummer busserne de første ture
så bipper ti, så tusind vækkeure.
Der vaskes gulv i bank og skolestuer.
Nu bliver brødet bagt.
Nu hilser nattevagt
på morgenfrue.

2. Så står vi op og sætter kaffen over,
og rusker liv i dem, der stadig sover.
Én vågner glad, en anden misfornøjet.
En hverdag er begyndt,
og der blir skændt og skyndt:
Kom nu i tøjet!

3. Nu myldrer byen som en myretue.
Forældre kører børn i vuggestue.
Betjente dirigerer morgenvrimlen. 
Nu stiger støv og støj
og giftig skorstensrøg
igen mod himlen.

4. Og der er gang i alle arbejdspladser.
Der lyder sang fra børnehavekladser,
Men se igen en stille ambulance
med én, hvis sind slog klik
fordi hun aldrig fik
en ærlig chance.

5. En dranker tar en dram i morgendisen.
En langtidsledig venter på avisen.
Nu føler mange sig som små fortabte
reservedele i
et stort maskineri,
som Fanden skabte.

6. Men vi er ikke myrer og robotter
og ingen ødelæggers undersåtter.
Vi skabtes til at elske, le og græde
med frihed, energi
og skaberfantasi
til fælles glæde.

7. Og du, min Gud, du vækker morgenrøde
og rusker liv i dem, der er som døde.
Mig har du rakt endnu en morgengave:
En dag så god som ny
præcis i denne by!
Tak skal du have!

 

Melodi: Lasse Lunderskov 1975 - Nu rinder solen op af østerlide
Tekst: Hans Anker Jørgensen, 1980’erne



9.30-10.00  Kaffe & te

10.00-10.30  Velkomst og introduktion til dagen

10.30-12.00 Oplevelser af at være minoritet i Danmark
  
  v. lektor Birgitte Schepelern Johansen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
  

12.00-12.45 Frokost

12.45-14.15 Samtaleborde med deltagelse fra kommunen, skolen og religiøse minoriteter
 
 Bord 1: Marco Damgaard, skoleleder ved Tingbjerg Skole

 Bord 2: Franz Igwebuike, den katolske menighed i Vor Frue og Skt. Antoni Sogn

 Bord 3: Repræsentant fra Helhedsplanen

 Bord 4: Muslimsk repræsentant

14.15-14.45 Kaffe & te

14.45-15.30 Samtaleborde fortsat

15.30-16.00 Opsamling og aftaler om netværk
 

PROGRAM



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Deltagelse er gratis

På dagen bruger vi Tingbjerg Kirke og lokalområde som afsæt  for oplæg og samtale. 

HVEM?
Præster, organister, kirke-kulturmedarbejdere, menighedsrådsmedlemmer m.fl.

HVOR?
Tingbjerg kirke, Langhusvej 1, 2700 Brønshøj

HVORNÅR?
Fredag d. 13. marts kl. 10.00-16.00

TILMELDING
Tilmelding sker senest d. 28. februar til ake@interchurch.dk

ARRANGERET AF: 


