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S OM NÆVNT tidligere i bogen har jeg helt fra begyndelsen 
og hele vejen igennem med fokus på de 25-50-årige, der 

sjældent eller aldrig kommer i folkekirken, arbejdet efter de tre 
nøgleord: Målrettet, strategisk og kompromisløs.

Der er for mig ingen i tvivl om, at hvis vi vil nå de 25-50-årige 
i vores arbejde, ja så kan vi ikke gøre, som vi plejer. Så er der 
kun en vej og det er en målrettet, strategisk og kompromisløs 
tilgang til arbejdet. Det er med andre ord helt nødvendigt at 
følge en bestemt tænkning og metode, og blive ved med at 
lade den tænkning sætte retningen 
for arbejdet, hvis man vil have succes 
i arbejdet med den svære målgruppe. 
Og netop tænkningen og metoden er 
anderledes end den måde, vi ofte ple-
jer at arbejde på i folkekirken. 

I langt de fl este tilfælde planlægger 
og arbejder vi i folkekirken fra sæson 
til sæson. Vi planlægger en række 
gudstjenester, en rækker sogneaftener og en række events fra 
sæson til sæson, hvis ikke fra kirkeblad til kirkeblad. Denne måde 
at arbejde på er ikke alene utilfredsstillende, den giver også sjæl-
dent resultater, fordi den er alt for tilfældig. Kun ved at sætte en 
fast kurs og ikke vige fra den, skaber vi resultater. Dette gælder 
i langt de fl este tilfælde og i langt det meste af vores arbejde, 
men det gælder i særdeleshed i arbejdet med de 25-50-årige, 
der sjældent eller aldrig kommer i kirken, hvor indsatsen skal 
være særlig fokuseret for at ramme plet.

Men hvordan arbejder vi målrettet? Hvordan kan vi arbejde stra-
tegisk med de 25-50-årige, der kun sjældent eller aldrig kommer 
i kirken? Og hvad vil det sige at være kompromisløs i sin tilgang? 
Hvordan gør man? 

Kapitel 3

De tre principper

Det er med andre ord helt nødvendigt at følge 
en bestemt tænkning og metode, og blive ved 
med at lade den tænkning sætte retningen for 
arbejdet, hvis man vil have succes i arbejdet 
med den svære målgruppe. Og netop tænknin-
gen og metoden er anderledes end den måde, 
vi ofte plejer at arbejde på i folkekirken. 

Det er med andre ord helt nødvendigt at følge 
en bestemt tænkning og metode, og blive ved 
med at lade den tænkning sætte retningen for 
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En anden måde at spørge på, kunne være at spørge ud fra 
den berømte gyldne cirkel: Why, Hvorfor? How, Hvordan? What, 
Hvad? Hvorfor skal vi arbejde målrettet med de 25-50-årige, 
hvorfor er det så vigtigt netop at arbejde med denne målgruppe? 
Hvordan kan vi arbejde strategisk med målgruppen og hvordan 
lægger vi en strategi for arbejdet? Og hvad vil det så sige at være 
kompromisløs i tilgangen til arbejdet, hvad skal der til?

Nøglen til et succesfuldt arbejde med de 25-50-årige findes nem-
lig i denne tænkning og metode, så lad mig folde de tre begreber 
ud udfra den måde, jeg har arbejdet med dem på.

Målrettet

For at skabe resultater og få succes i arbejdet med de 25-50-åri-
ge, er det en forudsætning at arbejde målrettet på to måder. For 
det første er det afgørende at arbejde målrettet mod et bestemt 
mål og for det andet at arbejde målrettet mod netop en bestemt 
målgruppe. De to ting hænger selvfølgelig sammen og skal derfor 
også tænkes sammen, men der er alligevel forskel. Især når vi stil-
ler spørgsmålet why, hvorfor? Så hvorfor skal vi arbejde målrettet 
mod et bestemt mål og hvorfor skal vi arbejde med målgruppen 
de 25-50-årige, der sjældent eller aldrig kommer i kirken?

Det sidste spørgsmål først, hvorfor skal vi arbejde med målgrup-
pen de 25-50-årige? De 25-50-årige er den målgruppe, der er 
længst imellem i folkekirken. Vi ser dem indimellem til de aktivite-
ter vi har omkring børn og børnefamilier, men vi ser dem sjældent 
uden børn. De 25-50-årige er ligeledes den aldersgruppe, der er 
sværest at få i tale, da deres kalender allerede er travlt optaget af 
at leve op til tidens krav om udvikling, præstation og leven-op-
til, med andre ord de har travlt med at gøre, med doing. Dertil 
kommer, at de også tilhører den aldersgruppe, der har haft en 
skoletid og i det hele taget har levet i en tid, hvor kristendommen 
har været mindst tilstede. 
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Disse tre forhold tilsammen gør, at de 25-50-årige ikke umiddel-
bart tænker kristendommen som en næringskilde til eksistensen, 
ikke tænker folkekirken som en ressourcestation for livets store 
spørgsmål og slet ikke relaterer til noget større udenfor sig selv, 
når de slås med livets store spørgsmål om at leve, elske og dø.

De 25-50-årige har mistet kontakten til traditionen, og den store 
kristne historie siger dem ingenting og derfor skal der en målrettet 
indsats til for at få dem til at åbne deres øjne, slå ørerne ud og 
åbne deres hjerter. 

Men for at lykkes med dette, er 
det vigtigt at fokusere netop på de 
25-50-årige. Det vil sige, at vi ikke må 
tage udgangspunkt i, at vores guds-
tjeneste, vores salon eller vores event 
er for alle, for når den er for alle, er 
resultatet næsten altid, at den ender 
med at være for ingen.

Jeg møder ofte det synspunkt, at 
folkekirkens tilbud skal være for alle, 
vi må ikke segmentere eller målrette 
vores aktiviteter. Men hvad så med 
konfi rmationsundervisningen? Eller babygudstjenester? Eller se-
nioreftermiddage? Her er da tale om både segmentering og mål-
retning, så hvorfor ikke også målrette aktiviteter og gudstjenester 
til de 25-50-årige, når vi nu ved, at de ikke kommer af sig selv, 
men kun kommer, hvis det har værdi og giver mening for dem? 

Vi skal altså have fat i den tidligere omtalte kulturanalyse. Vi skal 
vide, hvad de 25-50-årige er optaget af, hvad de er udfordret 
af, hvad de tænker? Hvilke fi lm de ser, hvilken musik de lytter til, 
hvilken motionsform de dyrker? Vi skal vide, hvad de arbejder 
med, hvor meget de arbejder, hvilke ambitioner de har? Vi skal 
vide, hvad de laver, når de har fri, hvor de holder ferie og hvad 

Jeg møder ofte det synspunkt, at folkekirkens 
tilbud skal være for alle, vi må ikke segmen-
tere eller målrette vores aktiviteter. Men hvad 
så med konfi rmationsundervisningen? Eller 
babygudstjenester? Eller senioreftermiddage? 
Her er da tale om både segmentering og 
målretning, så hvorfor ikke også målrette aktivi-
teter og gudstjenester til de 25-50-årige, når vi 
nu ved, at de ikke kommer af sig selv, men kun 
kommer, hvis det har værdi og giver mening for 
dem? 

Jeg møder ofte det synspunkt, at folkekirkens 
tilbud skal være for alle, vi må ikke segmen-
tere eller målrette vores aktiviteter. Men hvad 
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de spiser? Vi skal vide, hvilke ønsker, forventninger, drømme 
og behov de har? Vi skal med andre ord, vide alt om dem, for 
at kunne ramme plet med vores gudstjeneste, vores salon eller 
vores event. Og så skal vi ikke lade os forstyrre af, at andre også 
gerne vil være med. Ligesom vi laver babysalmesang for babyer, 
konfi rmandundervisning for konfi rmander og senioreftermiddage 
for seniorer, skal vi lave gudstjenester, saloner eller events mål-
rettet de 25-50-årige, det er dem, vi vil have i tale, det er dem, 
der er målet.

Målet er altså at få de 25-50-årige i 
tale, og hvis vi vil have dem i tale, må 
vi ikke vige en tomme i forhold til at 
målrette vores gudstjenester, saloner 
eller events mod dem. 

Men hvorfor vil vi have dem i tale? Hvorfor arbejde målrettet mod 
det mål? Det er der for mig at se to svar på, et svar, der peger ud 
og et svar, der peger ind. Først svaret, der peger ud. Hvis ikke 
kristendommens næring bliver gjort vedkommende og relevant 
for de 25-50-årige, varer det ikke længe før kristendommen helt 
mister sit tag i befolkningen. I traditionssamfundet kunne vi trygt 
regne med, at især den ældre generation ville fi nde eller genfi nde 
sit forhold til kristendommen, men med de 25-50-årige, der ikke 
er dannet af traditionssamfundet, ser det anderledes ud. Selvom 
de bliver ældre, kan vi ikke forvente, at de søger mod folkekirken, 
så derfor er det vigtigt at vi skaber forbindelsen til dem allerede 
imens de er unge. 

Det andet svar peger ind, ind mod de behov, ønsker og længsler, 
der fi ndes i målgruppen. For de 25-50-årige er i værdisamfundet 
i højrere grad end tidligere optaget af væren og eksistens, de er 
i vores højhastighedssamfund optaget af rum, hvor der er plads 
til ro, tro, eftertænksomhed, nærvær, tid og langsomhed, og de 
er i en tid, hvor præstationssamfundet presser dem, optaget af 
livets store spørgsmål, om hvad det vil sige at leve, elske og dø, 

Hvis ikke kristendommens næring bliver gjort 
vedkommende og relevant for de 25-50-årige, 
varer det ikke længe før kristendommen helt 
mister sit tag i befolkningen.

Hvis ikke kristendommens næring bliver gjort 
vedkommende og relevant for de 25-50-årige, 
varer det ikke længe før kristendommen helt 
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om meningen med det hele. De er med andre ord lidenskabelige, 
åndelige og meningssøgende væsener i en grad, vi ikke kender 
fra generationen før dem.

Derfor har vi i fremtiden historisk gode muligheder for at nyfor-
mulere og revitalisere kristendommen som en næringskilde til 
eksistensen, at gentænke folkekirken som en ressourcestation 
for livets store spørgsmål og for at byde ind med større tanker 
udenfor mennesket selv, når det slås med livets store spørgsmål 
om at leve, elske og dø.

Behovet og længslen efter større ord 
og en større ramme om eksistensen 
er der. Interessen og åbenheden fra 
de 25-50-årige er helt tydelig. Så 
opgaven er at målrette arbejdet mod 
målgruppens behov, længsler, inte-
resser og åbenhed, så deres trosliv 
og åndelighed ikke går udenom kri-
stendommen og folkekirken.

Hvordan arbejdet konkret kan udmønte sig i fremtidsgodkendte 
gudstjenester, saloner og events kommer jeg nærmere ind på 
senere, her er det blot vigtigt at pege på, at hvis de 25-50-årige 
skal kunne se og opleve kristendommen som relevant og ved-
kommende, er det helt afgørende at arbejde målrettet.

• At arbejde målrettet med målgruppen de 25-50-årige for 
øje og at have et klart defi neret mål og formål er afgø-
rende, hvis man vil have succes i den nye virkelighed.

Strategisk

Centralt for at få succes i arbejdet med de 25-50-årige er også 
at arbejde strategisk. Ordet strategi kommer af det græske stra-

Derfor har vi i fremtiden historisk gode mulig-
heder for at nyformulere og revitalisere kristen-
dommen som en næringskilde til eksistensen, 
at gentænke folkekirken som en ressourcesta-
tion for livets store spørgsmål og for at byde 
ind med større tanker udenfor mennesket selv, 
når det slås med livets store spørgsmål om at 
leve, elske og dø.

Derfor har vi i fremtiden historisk gode mulig-
heder for at nyformulere og revitalisere kristen-
dommen som en næringskilde til eksistensen, 
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tegia og beskriver sammenhængen mellem midlet og målet. At 
arbejde strategisk er altså at finde svaret på how, hvordan og så 
arbejde målrettet mod det.

Da jeg gik igang med at arbejde målrettet med de 25-50-årige 
lavede jeg min egen strategi. Opgaven var klar: at få de 25-50-åri-
ge, der sjældent eller aldrig kommer i kirken i tale. 

Men hvordan? Jeg blev hurtig via min kulturanalyse klar over, at 
jeg skulle nå dem på forskellige platforme. Det var ikke nok, at 
udvikle én aktivitet, én indgang, der skulle flere til, for inde i mål-
gruppen viste kulturanalysen mig, at der fandtes flere målgrupper.

En endog meget stor gruppe var ifølge min kulturanalyse optaget 
af feltet omkring den nye åndelighed. De var åbne, søgende og 
spirituelle. De interesserede sig for meditation, yoga og mindful-
ness, men havde intet forhold til folkekirken. Til denne målgruppe 
skulle der være én indgang til folkekirken.

En anden gruppe var dem jeg kaldte for de krea-intellektuelle. 
De læste Dagbladet Information, interesserede sig for filosofi, 
og filosoferede, reflekterede og diskuterede gerne livets store 
spørgsmål. Denne målgruppe havde brug for en anden indgang.

Sidst men ikke mindst var der den store mere udifferentierede 
gruppe af 25-50-årige. Dem der ikke kan sættes i kasse, som er 
storforbrugere af byens byens cafe-, musik- og kulturliv, men som 
heller ikke finder vej til kirken. For denne gruppe var det oplagt 
med en tredje indgang, der kunne skabe awareness omkring 
kirken og kristendommen.

Men hvordan skulle disse målgrupper så nåes? Hvad skulle der 
til? Hvordan kom jeg videre?

Jeg satte for hver målgruppe en strategimodel op på følgende 
formel: Jeg vil … gennem … fordi … og opgaven var herefter 
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at fylde modellen ud og fi nde svarene. Modellen er særdeles 
velegnet at arbejde efter, fordi den både er retningsgivende og 
konkret. Og så fordrer den, at man tænker sig godt om og lader 
udviklingen tage den tid, den tager.

Jeg vil … skal besvare ambitionen. Gennem … skal besvare med 
hvilken aktivitet ambitionen vil nåes. Og fordi … skal besvare og 
kunne hæftes på princippet om at være målrettet al den stund, 
at dette spørgsmål jo er svaret på why, hvorfor. Hvorfor gør jeg 
dette? Hvorfor giver dette mening?

I forhold til den første undermålgrup-
pe af de åndeligt søgende, stod det 
hurtigt klart for mig, at disse skulle 
nåes med en regelmæssig aktivitet, 
ligesom de regelmæssigt var vant til 
at gå til meditation, yoga og mindful-
ness, og hvilken regelmæssig aktivi-
tet var mere oplagt end at udvikle en 
gudstjeneste for denne målgruppe. 

Ydermere arbejdede jeg en del med fl ere af de megatrends, jeg 
kort har berørt i kapitlet om Receptivitet blandet andet fra rejsen 
udad til til rejsen indad, fra mere til bedre og fra den store historie 
til min historie.

Strategien for at nå denne målgruppe fi k følgende formulering:

• Jeg vil nå den store målgruppe af de åndeligt søgende…

• Gennem en gudstjeneste, der opfylder deres behov for 
ro, tro & eftertænksomhed (fra rejsen udad til rejsen ind-
ad), er ikke bare endnu et tilbud i byen, men et bedre 
tilbud (fra mere til bedre), er vedkommende, giver me-
ning og har værdi for dem (fra den store historie til min 
historie)…

Jeg vil … skal besvare ambitionen. Gennem … 
skal besvare med hvilken aktivitet ambitionen 
vil nåes. Og fordi … skal besvare og kunne 
hæftes på princippet om at være målrettet al 
den stund, at dette spørgsmål jo er svaret på 
why, hvorfor. Hvorfor gør jeg dette? Hvorfor 
giver dette mening?

Jeg vil … skal besvare ambitionen. Gennem … 
skal besvare med hvilken aktivitet ambitionen 
vil nåes. Og fordi … skal besvare og kunne 
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• Fordi der i denne målgruppe er en åbenhed og en inte-
resse for det åndelige, hvilket betyder, at der overfor dem 
er gode muligheder for at revitalisere kristendommen 
som en næringskilde til eksistensen, relancere folkekir-
ken som en ressourcestation for livets store spørgsmål 
og for at byde ind med større tanker udenfor mennesket 
selv, når det slås med livets store spørgsmål om at leve, 
elske og dø.

Hvordan denne strategi helt præcis blev udmøntet i den konkrete 
aktivitet MindfulnessGudstjenesten er beskrevet senere i bogen.

I forhold til undermålgruppen i de 25-50-årige, de krea-intellek-
tuelle, filosoferende, reflekterende og diskussionslystne Vester-
broere, var det også her vigtigt for mig at udvikle en aktivitet, 
der havde tilbagevendende karakter. En aktivitet, der ville være i 
stand til at bygge menighed i den forstand, at aktiviteten skulle 
danne et trygt, omsorgsfuldt og tillidfuldt fællesskab omkring 
interessen for og diskussionen om livets store spørgsmål. 

Ydermere arbejdede jeg også i forhold til den anden undermål-
gruppe med de store megatrends. Hvad er målgruppen optaget 
af, hvilke ønsker, behov og forventinger har de? 

Her var det især megatrenden fra den store historie til min hi-
storie, fra servicering til medskabelse og fra mere til bedre, jeg 
arbejdede indgående med. 

De to første trends har jeg allerede beskrevet i kapitlet om re-
ceptivitet, men megatrenden fra mere til bedre er det værd at 
opholde sig lidt ved.

Megatrenden fra mere til bedre er en såkaldt primær trend, hvilket 
betyder, at den indgår i de øvrige 12 megatrends, jeg tidligere har 
beskrevet i min bog Den Fremtidsgodkendte Folkekirke. 
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Trenden er en reaktion på, at vi i kølvandet på forbrugssamfundet 
allerede har alt, hvad vi har brug for og derfor har vi ikke brug for 
mere. Vi har brug for bedre. Vi har oplevet, at mere ikke gør os 
lykkeligere. Vi har ikke brug for mere kaffe, men bedre kaffe, ikke 
flere politikere, men bedre politikere, ikke flere tv-programmer, 
men bedre tv-programmer, ikke flere møder, men bedre møder. 

Trenden er ligeledes en reaktion på, at vi alle er presset af tidens 
udviklingskrav, kalendertyranni, præstationstvang og af såvel 
indre som ydre larm, og vi har derfor ikke brug for mere, men 
bedre. Vi har brug for at bruge vores tid bedre og derfor vælger 
vi kun det til, der er bedre. 

Det var altså disse tre megatrends, der hjalp mig med at svare 
strategisk på modellens vil-gennem-fordi-spørgsmål.

• Jeg vil nå den store målgruppe af de intellektuelle, filo-
soferende, reflekterende og diskussionslystne Vester-
broere…

• Gennem en aften, der er af særlig høj kvalitet (fra mere til 
bedre), er vedkommende og meningsfuld (fra den store 
historie til min historie) og engagerende (fra servicering 
til medskabelse)…

• Fordi der i denne målgruppe er en stor interesse for livets 
store spørgsmål, hvilket betyder, at der overfor dem er 
gode muligheder for at revitalisere kristendommen som 
en næringskilde til eksistensen, relancere folkekirken 
som en ressourcestation for livets store spørgsmål og 
for at byde ind med større tanker udenfor mennesket 
selv, når det slås med livets store spørgsmål om at leve, 
elske og dø.
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Hvordan denne strategi helt præcis blev udmøntet i det konkrete 
produkt De Filosofiske Saloner på Vesterbro er beskrevet senere 
i bogen.

I forhold til den sidste undermålgruppe, den store udifferentierede 
målgruppe af 25-50-årige, der er glade for at bruge byens cafe-, 
musik- og kulturliv, var det nødvendigt at skabe en helt anden 
platform. Her var der ikke tale om en undermålgruppe med en 
særlig interesse, jeg kunne knytte an til, men om en mere blandet 
undermålgruppe. Men hvad er bedre til at binde forskellige men-
nesker sammen end musik. Hvad er mere velegnet i kirkens rum 
end musik. Og hvad er bedre til at lave et ordentligt brag og der-
med skabe awareness omkring folkekirken og kristendommen 
end musik. Derfor måtte den store udifferentierede målgruppe 
nåes igennem musik, nærmere betegnet store musikevents.

Også under udviklingen af de store musikevents arbejdede jeg 
strategisk med flere af de førnævnte megatrends. Særlig fra 
mere til bedre, fra den store historie til min historie og fra vækst 
til værdi blev det filter de store musikevents blevet udviklet og 
prøvet igennem. 

Og strategien fik følgende formulering:

• Jeg vil altså nå den store udifferentierede undermålgrup-
pe af de 25-50-årige, vi sjældent eller aldrig ser i kirken…

• Gennem en musikevent, der er ikke bare endnu en aften i 
byen, men en helt særlig aften i byen (fra mere til bedre), 
er vedkommende og meningsfuld (fra den store historie 
til min historie), og som har værdi og giver mening for 
dem (fra vækst til værdi)…

• Fordi der i denne målgruppe er en interesse for byen 
og musikken, og en (på trods af, at de aldrig finder vej 
til kirken) åbenhed overfor folkekirken, hvilket betyder, 
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at der overfor dem er gode muligheder for at revitalise-
re kristendommen som en næringskilde til eksistensen, 
relancere folkekirken som en ressourcestation for livets 
store spørgsmål og for at byde ind med større tanker 
udenfor mennesket selv, når det slås med livets store 
spørgsmål om at leve, elske og dø.

Hvordan denne strategi helt præcis blev udmøntet i det konkrete 
produkt MusikEvent er beskrevet senere i bogen.

Det store how, hvordan jeg skulle 
lykkes med at få de 25-50-årige, der 
sjældent eller aldrig kommer i kirken 
i tale blev altså først brudt ned i tre 
mindre målgrupper de åndeligt sø-
gende, de krea-intellektuelle, og den 
større, bredere og udifferentierede 
målgruppe. Dernæst blev det store 
how, hvordan besvaret ved hjælp af 
strategimodellen jeg vil … gennem … 
fordi … , for til sidst at udmønte sig 
i tre helt konkrete fremtidsgodkendte 
og succesfulde aktiviteter. 

Der er for mig ingen tvivl om, at netop det grundige forarbejde 
med at lave en kulturanalyse, og arbejde målrettet og strategisk 
på baggrund af tidens store megatrends, er en af nøglerne til 
succesen for de tre aktiviteter MindfulnessGudstjenesten, De 
Filosofi ske Saloner på Vesterbro og de store MusikEvents.

Der fi ndes ingen lette løsninger, hvis man vil have succes i arbej-
det med de 25-50-årige, der sjældent eller aldrig kommer i kirken, 
kun et målrettet og strategisk arbejde. Og dertil skal lægges en 
kompromisløs tilgang til det målrettede og strategiske arbejde. 

Det store how, hvordan jeg skulle lykkes med 
at få de 25-50-årige, der sjældent eller aldrig 
kommer i kirken i tale blev altså først brudt ned 
i tre mindre målgrupper de åndeligt søgende, 
de krea-intellektuelle, og den større, bredere 
og udifferentierede målgruppe. Dernæst blev 
det store how, hvordan besvaret ved hjælp af 
strategimodellen jeg vil … gennem … fordi … , 
for til sidst at udmønte sig i tre helt konkrete 
fremtidsgodkendte og succesfulde aktiviteter. 

Det store how, hvordan jeg skulle lykkes med 
at få de 25-50-årige, der sjældent eller aldrig 
kommer i kirken i tale blev altså først brudt ned 
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• At kende sit why, how, what, med andre ord at arbejde 
strategisk og kunne besvare sit jeg vil … gennem … 
fordi … er helt nødvendigt, hvis man vil have succes i 
den nye virkelighed.

Kompromisløs

At være fuldstændig kompromisløs i tilgangen til arbejdet med 
de 25-50-årige, der sjældent eller aldrig kommer i kirken, er også 

helt afgørende, da nøglen til succes lig-
ger i det knivskarpe, kvalitetsbevidste, 
vedkommende og meningsfulde pro-
dukt. I aktiviteten, der ikke er et kom-
promisprodukt, hvor man for at blive 
enige måtte klippe en tå og hugge en 
hæl. De 25-50-årige er både nådesløse 
og troløse, så hvis ikke vi er helt kon-

sekvente i vores arbejde med dem, når vi dem ikke. Vi må altså 
aldrig gå på kompromis.

Men hvad betyder det at være kompromisløs? Hvad skal der til? 

Først og fremmest er det vigtigt at pege på, at det at have en 
kompromisløs tilgang til arbejdet med de 25-50-årige, der sjæl-
dent eller aldrig kommer i kirken, har en pris. Især fem forhold er 
det vigtigt at pege på her.

For det første tager det tid at være kompromisløs. Ting tager tid, 
og udvikling tager den tid, udvikling tager, og det må være sådan. 
I den kompromisløse tilgang er der ingen lette løsninger, ingen 
genveje, ingen springen over, ingen kompromiser.

For det andet er det måske nok vigtigt og rigtigt med en spar-
ringsgruppe i selve udviklingen, men når løsningerne skal endelig 
på plads, er der ikke plads til kompromiser. Med kompromiser 

Først og fremmest er det vigtigt at pege på, 
at det at have en kompromisløs tilgang til 
arbejdet med de 25-50-årige, der sjældent 
eller aldrig kommer i kirken, har en pris. Især 
fem forhold er det vigtigt at pege på her.

Først og fremmest er det vigtigt at pege på, 
at det at have en kompromisløs tilgang til 
arbejdet med de 25-50-årige, der sjældent 
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får vi alt for ofte skabt løsninger, som alle kan leve med, men 
som ingen er rigtig glade for. Derfor skal de endelige løsninger 
og det endelig produkt være knivskarpt og ikke være udviklet 
med kompromiser.

For det tredje koster det kompromisløse produkt ofte mere end 
det ville have gjort, hvis der havde været tale om et kompromis-
produkt. Både i forhold til ressourcer og i forhold til alle produktets 
delelementer skal barren sættes højt, vi skal konsekvent og kom-
promisløst følge megatrenden fra mere til bedre, og derfor bliver 
produktet dyrere.

For det fjerde er det helt afgørende at bruge ekstra tid og ekstra 
penge på PR og kommunikation. PR og kommunikation under-
vurderes og underprioriteres alt for ofte, hvilket er et kæmpe 
problem i en tid, hvor der skal noget helt særligt til for at bry-
de igennem lydmuren. PR og kommunikation er således altid 
vigtig, men når vi ønsker at få de 25-50-årige i tale, er det i 
særdeleshed vigtigt. Her kan vi ikke gøre som vi plejer og sætte 
annoncer i kirkebladet, på hjemmesiden og i lokalavisen, nej her 
skal vi kommunikere målrettet. Målrettet derude hvor de befinder 
sig, eksempelvis på de sociale medier, caféer, sportsklubber, i 
gadebilledet og på biblioteker. Desuden er det vigtigt at bruge 
ekstra tid og ekstra penge på grafik, plakater, flyers, postkort, 
bannere og lignende, vi må aldrig gå på kompromis med kom-
munikationen.

For det femte er det vigtigt at være kompromisløs i forhold til at 
fastholde den rette aldersgruppe og derfor konsekvent holde blik-
ket på de 25-50-årige. Det er ingen hemmelighed, at folkekirken 
står stærkest og har bedst tag i de yngste og de ældste, men 
det er heller ingen hemmelighed, at der hvor børn og seniorer 
fylder, der trækker de yngre sig. Tænk bare på facebook, der 
oplevede, at de unge svigtede facebook, da deres forældre kom 
på. Det er ikke bare upopulært, men også ganske kontroversielt 
at være kompromisløs i forhold til målgruppesegmentering, men 
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tænk på, at vi allerede som tidligere nævnt gør det, altså mål-
retter og segmenterer. Man forventes at have en baby med for 
at deltage i babysalmesang, man skal være en 7.-8. klasseselev 
for at deltage i konfirmandundervisning og være efterlønner eller 
pensionist for at deltage i ældreeftermiddage. Derfor er det heller 
ingen skam at sige, at børn ikke er velkomne til MindfulnessGuds-
tjeneste, at De Filosofiske Saloner ikke er for seniorer eller at de 
store MusikEvents er målrettet de 25-50-årige. 

Det har altså en pris at være kompromisløs i tilgangen til arbejdet 
med de 25-50-årige både hvad angår tid, ressourcer, penge og 
modstand. Til gengæld er resultaterne prisen værd. For når vi er 
kompromisløse i vores tilgang, vores arbejde med de 25-50-årige 
og de aktiviteter arbejdet udmønter sig i, vil vi uden tvivl lykkes 
med at få dem i tale. Hvor vi derimod klipper en tå og hugger 
en hæl, ja – der vil produktet blive uskarpt, middelmådigt og 
ligegyldigt. 

Og når vi fra fremtidsforskningen ved, at det moderne menneske 
er optaget af, hvad der giver mening og har værdi, og derfor be-
væger sig fra mere til bedre, fra den store historie til min historie, 
fra vækst til værdi og fra servicering til medskabelse, ja så er vi 
nødt til at være konsekvente og kompromisløse, når vi sætter 
kursen i vores bestræbelse på at få dem i tale.

Med en målrettet, strategisk og kompromisløs tilgang til arbej-
det, vil vi derfor lykkes med at revitalisere kristendommen som 
en næringskilde til eksistensen, relancere folkekirken som en 
ressourcestation for livets store spørgsmål og med at byde ind 
med større tanker udenfor mennesket selv, når de 25-50-årige 
slås med livets store spørgsmål om at leve, elske og dø.

• At være fuldstændig kompromisløs i sin tilgang til akti-
viteterne og arbejdet med de 25-50-årige, er helt afgø-
rende, hvis man vil have succes i den nye virkelighed.
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