
Referat fra møde i Gudstjenesteudvalget onsdag d. 8. januar kl. 14 – 16.30 hos 

Dorte, Pogagervej 4, 7550 Sørvad 

1. Dagens forstyrrelse v/ Karl Georg  

Tanker om dåbsdebatten i kølvandet på sagen om Massoud i Odense. VI fik en rigtig god debat. 

2. Godkendelse af dagsorden og evt. nye punkter 

Dagsordenen er godkendt. 

3. Siden sidst.  Har vi oplevet noget inspirerende, vi kan dele med hinanden 

Thomas har brugt sin studieorlov til at dykke ned i dåbsritualets historie for at se på om de nye vilkår for dåb lægger 

op til en revurdering af det nuværende ritual. 

4. Valg af formand 

Jakob modtager genvalg. 

5. Menighed møder menighed. Overvejelse over om man kan ”nøjes ” med en model hvor det kun er 

menighedsrådet, der kommer til gudstjeneste og efterfølgende møder det gæstede menighedsråd til diskussion og 

gensidig inspiration.  Kan vi komme til enighed om en model, nedsættes et udvalg. 

Det nævnes at det kan bliver for snævert hvis det kun er menighedsrådet. Vi foreslår at fortsætte med at kalde det 

menighed møder menighed, men at det bliver menighedsråd + evt. udvalg. Vi vil lægge stor vægt på at præst og 

organist bør være med. Der nedsættes et udvalg, som skal arbejde med hvordan det kan præsenteres og hvordan 

det praktisk kan organiseres.  Udvalget består af: Thomas, Birgitte, Karl Georg og Dorte. 

6. Kursus for lægmandslæsere.  Forslag på sidste møde om evt. samarbejde med provstierne – hvordan? 

Datoer og tider for forår og efterår diskuteres og fastlægges. 

Der er flere adspurgte som har vist stor interesse for et sådan kursus. Thomas sender et udkast ud til alle, og så 

aftaler vi nærmere over mail. Inden vi sender noget ud, bør vi måske give menighedsrådene en lille orientering, hvor 

vi fortæller at vi overvejer at lave et sådan kursus, og beder om en tilbagemelding for at få en idé om interessen. Er 

der nok interesse udbydes det efter påske. 

7. Foredrag m.v. i 2014– forslag til emner og temaer. Marianne Gaarden om hendes Ph.d.-projekt om prædikenens 

modtagelse.  Vi skal også lave en lille mål-beskrivelse som supplement til budget 2015. Kan vi opstille et hovedmål 

for udvalgets arbejde i 2015? 

Forslag til foredrag: Lisbeth Smedegaard i Selde kirke (som er illustrationen på hendes nye bog).  Jakob tager kontakt 

til præsten i Selde kirke og hører om hun er med på det. Vi tænker det skal inkludere en gudstjeneste. Jakob starter 

med at kontakte Lisbeth Smedegaard for at finde en dato i efteråret. 

Anne kontakter Marianne Gaarden, vi ser om det kan blive en dato i foråret/maj eller først til efteråret. 

Målbeskrivelse: Vi vil i 2015 sætte fokus på de musiske elementer i gudstjenesten. På længere sigt tænker vi os en 

inspirationsdag om fællessangens betydning og praksis. 

8. Diskussion om nye udbud af kommunikationskursus med Hanne Dalsgaard. 

Vi synes, vi skal blive ved med at udbyde det. Det er vigtigt at når vi laver det igen, så skriver vi det ud til provsterne. 

Vi foreslår 2 i 2014. En i april og en i efteråret. Thomas spørger Hanne Dalsgaard. 



Anne og Karen kontakter dem som har deltaget i kurset og spørger om de vil gøre reklame for det på næste 

præstemøde. 

9. Hjemmesiden. Orientering  v/Anders. Vi skal have aftale om at overståede arrangementer fjernes. 

Har nogen fået aftale i stand med Ole Blume om små videoer? 

Vi lader punktet ligge. Vi tror der skal mere til for at nå nogen, hjemmesiden bliver ikke opdateret, og der mangler en 

grundlæggende opstramning af siden. 

10. Inspirationsdag for menighedsråd efteråret 2014 i Skive eller Holstebro. VI diskuterer videre i henhold til 

bemærkningerne i sidste referat.  Program skitseres. 

Vi holder ikke inspirationsdag for menighedsråd dette efterår. Vi overvejer i stedet foråret 2015. 

Forum for rytme i kirken indbyder til en dag om Liturgi/gudstjeneste udvikling. 21. marts i Århus. Vi kan orientere om 

det og vil bakke op om programmet. 

11. Udvalg til at arbejde med liturgi i små kirker / små menigheder er nedsat (Thomas, Birgitte, Dorte og Karl 

Georg). Kort brainstorm med ideer og indfald. Hvad er vigtigt at tænke på en den sammenhæng? – ikke mindst 

hvad angår musikken. 

Udvalget holder møde d. 28. februar og vil planlægge en aften med paneldebat. Udvalget vil komme med forslag til 

paneldebatdeltagere. 

Indbydelse ud menighedsrådene og kirkebetjeningen. Også ud til distriksforeningerne gennem formanden. 

Hvad gør vi liturgisk og musisk med de små gudstjenester - eller når kun to dukker op til gudstjenesten? 

Også huske debat om salmesangen.  

 12. Dorte efterlyser erfaringsudveksling med andre organister omkring rytmiske gudstjenester.  
Diskussion om evt. erfadag eller lign. 
 
Forslag: inspirations-/ERFAdag omkring rytmisk musik. Vi vil tilstræbe at denne dag kan danne udgangspunk for 

nogle grupper der arbejde videre med udviklingen af rytmisk musik. 

Et udvalg:( Anders, Birgit, Karen, Gitte og Dorte) skal brainstorme og helt konkret finde ud af hvad fokusområdet bør 

være  for en sådan dag. 

13. Udsendelse (på mail) af halvårligt program med vore tiltag. Hvordan gør vi? 

Vi sender ud halvårligt, og så sender vi også ud når det er opover. På den digitale arbejdsplads og til provsterne. 

14. Budget 2015. Det skal indsendes senest 15. januar.   

Det vedhæftede fra 2014 gennemgås, tilrettes og godkendes. 

Thomas retter til og sender ind. 

15. Næste møder (Vi forsøger at flytte mødet d. 20. marts, hvor der allerede er afbud fra Anne, Jacob og Gitte) 

Forslag til nye datoer: Tirsdag 1.april 14-1630 Onsdag 2.april (eftermiddag) 14-16:30, og et møde i uge 23. Birgitte 

sender en doodle på mail, som vi svarer på så hurtigt som muligt. 

Når vi har fundet en dato til nyt møde, kontakter vi også Annette Bennedsgaard og hører om hun kan komme. 

16. Evt. 

Ingenting 

 

Referent: Dorte Jeppesen 


