
Referat fra Viborg stifts Gudstjenesteudvalgs møde tirsdag d. 8. marts kl. 10-13 i Struer Menighedshus. 
Alle var til stede. 
 
Dagsorden: 
 
1 ) Præsentation af hinanden. 
Vi brugte god tid på at fortælle om vor baggrund og interesser i udvalgsområdet. 
 
2) Gennemgang af kommissorium (bilag) 
Kommissoriet blev i fællesskab læst igennem og drøftet. Undervejs blev Karen Togsverd Hansen valgt til formand 
for udvalget. Vi overvejer at lade denne post gå på skift – et år ad gangen. 
 
3) Orientering om igangværende projekter 
Thomas gennemgik de udvalgskurser, der har tilbagevendende karakter: ”Lægmandslæserkursus”, 
”Kommunikationskursus for præster” og ”Menighed møder menighed”. Kursusprogrammer for disse blev uddelt til 
orientering. 
Han orienterede også om udvalgets nedsatte arbejdsgruppe, der vil udarbejde et inspirationsmateriale til brug for 
de sogne der vil holde en reformationsgudstjeneste. 
 
4) Orientering om økonomi og budget (bilag) 
Budgettet blev gennemgået. 
Thomas sender kørselsblanket til lægmedlemmerne ud sammen med referatet. 
 
5) Opfordring fra stiftet om en vision på gudstjenesteområdet (bilag) 
Vi drøftede hvordan vi skulle svare – og om ikke tre spørgsmål fra hvert udvalg ville være (for) meget, hvis 
menighedsrådene skulle nå at snakke om dem alle…? 
Vi foreslår derfor, at menighedsrådene tager spørgsmålene fra ét udvalg op på hver menighedsrådsmøde på 5 
møder i træk. Dermed bliver der tid til at fordybe sig i hvert område. Vi foreslår dermed også, at fristen for 
tilbagemeldinger udsættes. Karl Georg forelægger stiftsrådet problematikken på næste stiftsrådsmøde. 
Vi enedes om at tænke over vores bidrag til næste møde og evt. maile sammen, hvis en god ide opstod. 
 
6) Brainstorm om gode ideer og ønsker inden for området – herunder også hvor vore egne kompetencer på de 
forskellige områder kan komme i spil. Konkrete forslag til kurser, foredrag etc. 
Efter drøftelse besluttede vi at have ”Nye salmer” som tema for 2017 – gerne med en reformatorisk vinkel på 
noget af det.  
Vi vil invitere til en salmedag med brug af de to nye tillæg der kommer i hhv. foråret 2016 (100 nye salmer) og 
foråret 2017 (Supplement til DDS – 250 nyere salmer og sange)  
Vi inviterer tidl. rektor for Forfatterskolen, Pablo Llambías til at holde foredrag om prædikengenren i juni 2016. 
Margrethe tager kontakt. 
På næste møde fastlægger vi efterårets foredrag og kurser. 
 
7) Mødedatoer i 2016 
Thomas sender en Doodle ud med forslag for resten af 2016 
 
8) Evt. 
Intet 
 
Referent: Thomas Felter 


