
 
Referat fra møde i udvalg for gudstjeneste og forkyndelse 16. februar kl. 18.30 2015 hos Jakob 
 
Til stede: Thomas, Birgit, Karl Georg, Jakob og Anne 
Afbud fra: De øvrige. 
 
 
1. Birgit forstyrrede os med eftertænksomhed og glæde. 
 
2. Godkendelse af dagsorden med indlæggelse af budget som nyt punkt 3. 
 
3. Budget. 
Budgettet er med sat til samme beløbsramme som budget 2015: 61.000 kr. - og blev godkendt. 
 
4. Siden sidst.  
Thomas fortalte om to sogne, hvor han har været indkaldt som konsulent i drøftelser om (ny) brug 
af kirkerummet. Dette førte til en god samtale om rummets betydning for gudstjenesten. 
 
5. Drøftelse af kursusundersøgelse. 
Vi sigter mod at byde ind med et til to kurser målrettet til provstierne, fordi det synes at være der, 
det er nemmest at samle folk.  
Thomas kontakter provsterne og tilbyder en inspirationstime om dåben til et af de tjenstlige 
møder. 
Jakob foreslog at vi får en ”liturgisk rodekasse” under vores pind på hjemmesiden, hvor præsterne 
i stiftet kan indlægge gode idéer og liturgiske erfaringer med gudstjenester af forskellig art. Før det 
kommer på hjemmesiden, redigeres idéerne af Thomas. 
 
6. Udvalgets manglende synlighed. Hvordan retter vi op på det? 
Nogle bud ses i forrige punkt. Thomas rykker stiftet for at få vore arrangementer med i 
kursuskalenderen på forsiden af Viborg Stifts hjemmeside.  
Vi talte også om, at det ville være godt om stiftspræsterne atter får mulighed for at præsentere sig 
selv og udvalgene på stiftspræstekurserne. Bare ca. 3 min. pr stiftspræst. 
 
7. Gode forslag til vores fokusområde, som i 2015 er musikken. 
Thomas foreslog, at Tine Illum og Søren Andresen, som er hhv. præst og organist fra Sdr. Bjert 
afholder et kursus om samarbejde mellem præst og organist –målrettet begge grupper. 
Dette blev vedtaget. Tænkes afholdt i september. Thomas kontakter dem.  
 
8. Forslag til provstibaserede kursusforløb om liturgi, teologi og praksis. 
Jakob foreslog, at vi først laver en kursusdag for os selv, hvor vi laver et forløb i fællesskab. Det 
skal være engang efter sommerferien. Det blev vedtaget. 
 
9. Kommunikationskurser med Hanne Dalsgaard. 
Da vi har fået ny biskop kan vi ikke regne med aftalen om betaling med Karsten Nissen. Det er også 
blevet påpeget, at det er uheldigt at præster skal søge menighedsråd om penge til kurser. Derfor 
besluttede vi at disse kurser fremover betales via vores budget. 2 kurser (á 4 personer) i hhv. forår 
og efterår, i alt 10.000 kr.  
 



Fokusområdet for 2016 bliver homiletikken.  
Kan vi få manden bag ”Standardprædikener” Pablo LLambias til at komme i 2016? Anne tager 
kontakt, når Thomas har udregnet, hvad vi har at gøre med. 
 
10. Thomas har været vores mand i samarbejdet med udvalget for mission og religionsmøde om 
arrangement til inspiration for videre arbejde for spirituelt interesserede. Der mangler én til at 
tage sig af en gruppe med ”Christfulness” – kender nogen én, der ved noget om det? Kan man evt. 
finde nogen i Areopagos, som kan? (ikke Ole Skjerbæk Madsen!) 
 
11. Deltagelse i kursus og lign. 2015.  
Leitourgia er på Island i 2015. Hvem vil med? Vi bør skiftes til det sjove! 
Jakob og Thomas og Anne deltager evt. på prædikenfestival i Kbh i maj. 
 
12. Der uddeltes – og udfyldtes – skemaer til kørsel for de læge medlemmer. 
 
13. Næste møder: 
27. april kl. 15-17.30 i Landemodesalen i Viborg Bispegård 
26. august kl. 15-17.30 hos Anne i Engesvang 
3. nov. kl. 18.30-21 hos Birgit i Mejdal 
 
HUSK at notere dem!! 
 
14. Evt. 
Ikke rigtig noget… ;-) 
 
 
 
Referent: Anne Røndal 

 
 
 


