
B A S E C A M P
EN BASE FOR TEENAGERE TIL FÆLLESSKAB, FORMIDLING OG FRED!

Basecamp 
- en base for Vesterbros unge i og uden for Gethsemane Kirke.
Dette projekts overordnede sigte er at aktivere kirkerummet som offentligt rum og gøre det 
vedkommende for en større del af befolkningen, end tilfældet er. Af praktiske, kulturelle og 
kirkelige grunde:
� De særlige og specielle rum, som kirkerne næsten altid er, kan give mennesker tilsvar-
ende særlige og specielle muligheder og oplevelser. Ud fra et rent samfundspragmatisk 
synspunkt bør disse rum udnyttes bedst muligt med funktioner, der passer til rummet.
� Også i en (sekulær) kulturhistorisk optik besidder kirkerne en betydelig værdi, som bør 
komme flest muligt til gavn ved at kunne opleves som en vedkommende ressource, som 
samfundsmæssig kultur- og identitetsbærer.
� Endelig vil en generel samfundsmæssig aktivering af kirkerne også tilgodese et vigtigt  
kirkeligt formål, idet kirken som institution i højere grad vil kunne synliggøre sig og benytte sig 
af den større berøringsflade med fx unge, som en udvidet brugergruppe uvilkårligt vil med-
føre.
Projektet foreslår en indsats på tre forskellige niveauer 
1. På et strukturelt niveau med sigte på sammenhænge og samvirke i provstiet.
2. På et konkret niveau på Litauens Plads med sigte på at etablere en bymæssig enhed, 
der - udover at være en slags kvarterløft mest til gavn for bydelens unge - fra byens rum vil 
danne overgang til og sammenhæng med kirkerummet og dets aktiviteter.
3. På et konceptuelt niveau i Gethsemane Kirkes rum med sigte på at aktivere kirkerum-
met og øge dets relevans for det omgivende samfund.
Denne spredning af indsatsen skyldes en overbevisning om, at en egentlig udvikling af 
folkekirken ikke kan finde sted på eet niveau alene, men må inddrage både kirkens nu-
værende ‘brugere’, kirkens ansatte og frivillige (og deres relationer) samt den brede offent-
lighed, herunder folk, der ikke har et forhold til kirken og den kristne religion.

Vi betoner særligt inddragelsen af den brede offentlighed, idet vi ser en betydelig udvidelse 
af den potentielle brugergruppe som en meget vigtig forudsætning for en substantiel og bliv-
ende udvikling i dette forslags ånd.
Denne betoning giver sig særligt udslag i forslagets bearbejdning af Litauens Plads.

Tankerne om en indsats på et overordnet, strukturelt niveau er tekstbaseret og derfor henlagt 
til A3-hæftet. Heri foreslås det bla., at nogle af provstiets kirker tematiseres som ‘funktion-
skirker’, og at Gethsemane Kirke i den sammenhæng tematiseres som teen- og ungdoms-
kirke i kraft af sin centrale placering i skoledistriktet og umiddelbare nærhed til Oehlen-
schlægersgades Skole, et antal fritidshjem og til Litauens Plads, som i forvejen er præget af 
ungdomskultur.
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Det er intentionen, at samspillet mellem det omdefinerede kirkerum og den nyindrettede 
Litauens Plads kan blive en ‘basecamp’ for Vesterbros unge; et hænge-ud sted, som i høj 
grad fungerer på de unges præmisser, dvs. med en mangfoldighed af indgangsvinkler og 
i forskellige fællesskaber på kryds og tværs af forskellige funktioner og aktiviteter.

Litauens Plads
Pladsen tilføjes en ny ‘etage’ i form af en sammenhængende, plastisk flade; et blødt fly-
vende tæppe, der i en landskabelig bevægelse forbinder gaderummet med kirken i den 
ene ende og skolen i den anden. Denne flade overtager og supplerer de funktioner, plad-
sen har i dag, og danner med sine bevægelser naturlige afgrænsninger og overgange 
mellem rum og steder til forskellige former for aktiviteter og ophold. Visse steder viger 
fladen og tillader det grønne at stikke op og opbløde den ellers glatte flade.
Aktiviteterne omfatter baner til fodbold, håndbold, badminton og basketball og ramper til 
skatere, bmx’ere og rulleskøjteløbere. De skrå, skålformede flader kan fungere som amfi-
tribune til sport eller musik- og teaterarrangementer og vil i solskin invitere til almindeligt 
afslappet ophold.
I vinterperioden kan etableres skøjtebane på boldbanerne, og ramperne kan fungere som 
kælke- og skibakker, evt. med tilføjelse af kunstig sne. 
Depoter til faciliteter og udstyr for sportsklubber kan etableres i terræn-niveau.

Det løftede byrum frigør arealer i det nuværende terrænplan til trafik, parkeringspladser 
og overdækkede offentlige funktioner som for eksempel et ugentligt marked, en årlig 
gadefest, musik-arrangementer etc. De ekstra parkeringspladser kan desuden frigøre ar-
ealer på indkørselsvejene, som kunne inddrages som grønne strøg i sammenhæng med 
pladsen og som bindeled til den grønne Sønder Boulevard. En yderligere bearbejdning 
kunne i samme åndedrag sikre og forbedre trafikken til og fra pladsen og i særdeleshed 
skolen.

Gethsemane Kirke
Litauens Plads’ nye hævede flade danner i den ene ende direkte overgang til og forbin-
delse med kirkebygningen i form af en promenade, der giver adgang henover Danne-
brogsgade dels til kirkens tårn, dels til galleriet ved siden af orglet. Trappen i tårnet giver 
skatere og bmx’ere adgang til rampen fra tårnet, hvor de kan udfolde deres akrobatiske 
evner.
Promenaden giver samtidigt overdækning af en del af udearealerne foran kirken. 
Ved på denne måde at knytte fysisk og funktionelt an til kirkebygningen, udpeges den 
som en tydelig medspiller i det offentlige rum. Som forbipasserende vil det være vanskel-
igt at overse, at der er adgang til kirken, og at igangværende aktiviteter involverer kirke-
bygningen.

Kirkerummet
Indgrebet i selve kirkerummet har en minimalistisk karakter. Da vi ønsker, at kirken fortsat 
opleves som et særligt og usædvanligt rum, er det projektets bestræbelse at bevare og 
understrege vigtige karakteristika, dvs. det store, høje rum, søjlegangene med kraftige 
piller og buer, de omhyggeligt udførte detaljer ved døre og vinduer, dekorative tegl-møns-
tre i trapperummene osv. 
Projektets mest omfattende indgreb er at ‘tømme’ kirkens gulv for inventar, dels for at 
forstærke dets rumlige karakter, dels for at øge fleksibiliteten og muliggøre aktiviteter og 
events af vidt forskellig art. 
Som et tydeligt tilføjet element over den eksisterende gulvflade lægges en flade af lyst 
træ, der - i kontrast til de forfinede detaljer og hårde vertikale flader - inviterer til berøring 
og brug. Trægulvet vil som et mere blødt og imødekommende slidlag indbyde til ‘be-
boelse’ for alternative funktioner, med behørig respekt for og luft til den kulturhistoriske 
kontekst. 
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De faste bænke tænkes erstattet af et antal folde-stole, der vil kunne hænge som rumdelere imel-
lem sideskibets søjler som på en bøjlestang. Fleksibiliteten heri er åbenlys; stolene vil være umid-
delbart tilgængelige og publikum vil selv kunne forsyne sig og hænge hver sin stol tilbage på plads. 
Som flytbare rumdelere vil stolene ydermere hurtigt kunne bruges til at omkonfigurere kirkerummet 
efter behov med mere eller mindre lukkede nicher og lommer.

I dagligdagen vil forskellige ungdomsklubber og -foreninger kunne afvikle deres aktiviteter i kirk-
erummet, i krypten eller udendørs og dermed opnå en stor berøringsflade med de mere spontane 
aktiviteter på Litauens Plads. 
Ved særlige lejligheder, kan der opsættes lyd og lys i kirkerummet til koncerter, rap-’battles’, break-
dance-konkurrencer, MGP etc., der vil have en velegnet scene i kirkens kor. Lyd og lys kan styres 
fra orgelpulpituret.

I kælderens sakristi indrettes en medie-’hule’ med et antal computere, spillemaskiner og lydanlæg, 
der vil kunne benyttes til undervisning, filmfremvisning og samvær af meget forskellig karakter. 
Dette rum og dets faciliteter vil være en ressource, som kirken vil kunne dele med mange forskel-
lige interessenter.
Kælderens mødelokale kan ligeledes rumme forskellige former for møder og aktiviteter og vil være 
meget velegnet til udfoldelse af for eksempel dans og kampsport.

Jf. projektets overordnede overvejelser om tematisering, som er beskrevet i det medfølgende A3-
hæfte, er det idéen at koncentrere provstiets ungdomsarbejde i Gethsemane Kirke og for eksem-
pel samle konfirmationsundervisningen i lokaler, der er særligt indrettet til formålet, og som konfir-
manderne måske kender i forvejen fra deres fritid.
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