
 

Drejebog: 

 

Podcastlytning og samtaler i kirkerummet 
 

Podcastlytning og samtaler i kirkerummet 
Forberedelse: Kræver et minimum af forberedelse ud over pr. 

Udgifter: Indkøb af vin/snacks 
Varighed: 1,5 time 

Person-ressourcer: Man kan afvikle arrangementet alene, men kan med 
fordel være to eller flere, så der er god tid til at snakke med deltagerne. 

 

Ideen bag 
Arrangementet er et lytte-arrangement, inspireret af radiobiografer, men med 
et ønske om at tilføje et element af fællesskab, hvor man får anledning til at 

tale med andre mennesker, og måske ligefrem skabe bekendtskaber. Ideen er, 
at arrangementet foregår i kirkerummet, da det giver noget helt særligt til 

både lytte-oplevelsen og samtalerne.  
 

Ideen tager udgangspunkt i et pilotarrangement i Sankt Lukas Kirke i Århus, 
og forslagene i forhold til tidsramme, forplejning etc. bunder i erfaringerne 

herfra. Men der er forskel på sogne, så husk at tilpasse det jeres lokale 

forhold.  
 

Find ideer til, hvordan I kan tilpasse det til jeres sogn og læs mere om 
pilotarrangementet og erfaringerne derfra i Materialebanken.  

 

Selve arrangementet 
Arrangementet er et aften-arrangement, der består i, at man i fællesskab 

lytter til en episode af podcasten Næstekaffe (ca. 30 min.), og derefter har 1 
time med samtale i små grupper om podcasten og dens tema.  

 
Start arrangementet med at byde velkommen og give en kort introduktion til, 

hvad der skal ske. 
 

Alle starter med fælles at lytte til en episode af podcasten Næstekaffe. Det er 

op til en selv, om man lytter, mens man går rundt i kirken eller slår sig ned på 
en kirkebænk. Det er vigtigt, at der er gode rammer, når man skal lytte til 

podcasten, og man skal kunne lytte til podcasten både afslappet og i 
bevægelse alt efter, hvad der passer til en som person. Podcast-episoden varer 

ca. 30 min. 



 

 
Efter podcasten inviterer I deltagerne til en samtale om podcasten og dens 

tema. Sørg for, at der er et sted, hvor man kan sætte sig i mindre grupper af 
4-5 personer, f.eks. omkring små cafeborde. Opfordr deltagerne til, at man har 

mindst en med i samtalen, som man ikke kender, og på at være opmærksom 
på, at alle har nogen at snakke med, så ingen sidder alene. 

 

Deltagerne kan lade samtalen flyde frit inspireret af indholdet i podcasten. Eller 
de kan blive inspireret af kort med spørgsmål, som I har lagt rundt omkring på 

bordene. Det er helt valgfrit, om grupperne vælger at bruge kortene eller ej, 
men det er en god ide at have spørgsmålskortene liggende på alle borde til 

inspiration, hvis samtalen går i stå undervejs. Der er et spørgsmål pr. kort, så 
man kan trække et eller flere spørgsmål. Spørgsmålskortene er ikke opgaver, 

der skal løses, men inspiration til at få en god samtale i gang. Det skal være 
uformelt, og der er ingen fælles opsamling på gruppernes samtaler til slut. Det 

handler ikke om, hvad man når frem til, men at man har en meningsfuld 
samtale i gruppen om nogle af de almenmenneskelige overvejelser og vilkår, 

der hører med til at være menneske. 
 

Download spørgsmål til spørgsmålskort i Materialebanken.  
 

Stil vin og lidt chips/snacks frem på bordene, så deltagerne kan nyde et glas 

vin under samtalerne, og sørg i det hele taget for at gøre kirkerummet 
hyggeligt f.eks. med levende lys. I kan også med fordel invitere indenfor før 

arrangementet starter, hvis nogle kommer forbi kirken, f.eks. ved at sætte lys 
ud, lade døren stå åben, eller hvad der nu er muligt hos her. 

 
Efter 1 times samtaler siger I ”farvel og tak for i dag”, så deltagerne har 

mulighed for at komme hjem til det annoncerede sluttidspunkt uden at føle, at 
de afbryder noget. Men hvis det er muligt for jer at blive, så inviter gerne folk 

til at blive og snakke videre, hvis de har lyst, og I kan fornemme, at 
samtalerne går godt. 

 

Morgen, middag eller aften? 
I kan også lave arrangementet som et kortere morgen-arrangement på vej på 

arbejde, som et frokost-arrangement for forældre på barsel eller noget helt 

tredje. Det er kun tidspunktet og forplejningen, der skal ændres. Hvad passer 
til jeres sogn? 

 
Få flere ideer til, hvordan I kan tilpasse ideen til netop jeres sogn i dokumentet 

”Gør arrangementet til jeres eget” i Materialebanken.  
 

 



 

Forberedelse inden arrangementet 
Inden I går i gang, skal I finde dato og tidspunkt for arrangementet, og 

beslutte, hvilken episode af podcasten, I vil bruge. 
 

De to største opgaver op til arrangementet er at fortælle om arrangementet, 
så der kommer deltagere, og at få styr på det praktiske i form af borde, stole 

og indkøb. Desuden skal I afprøve, hvordan I afspiller podcasten i 

kirkerummet, så alle kan høre, hvad der bliver sagt. 
 

Opgaver – hvem gør hvad: 
• Indkøb af vin og snacks: 

• Opstilling af vinglas, vin og snacks: 
• Opstilling af borde og stole: 

o Invester evt. i små cafeborde, der har en god størrelse til de små 
samtalegrupper. 

• Lave PR for arrangementet (find materialer og inspiration [link]): 
• Printe spørgsmål til inspiration, der kan ligge på bordene (download 

spørgsmålskort i Materialebanken): 
• Lys/anden udsmykning af kirken: 

• Afprøve udstyr til at lytte til podcasten i kirkerummet: 
o Vær opmærksom på, om man kan høre, hvad der bliver sagt, om 

tempoet skal være lidt langsommere, om man helst skal sidde et 

bestemt sted i rummet etc. 
• Deltage i arrangementet: 

• Byde velkommen, invitere til samtale og sige tak for i dag: 
• Afspille podcasten: 

• Oprydning efter arrangementet: 
 

 
 

 


