
Viborg stifts Gudstjenesteudvalg 
 

Referat af møde torsdag d. 27. februar kl. 13 – 15.30 i Sunds Sognegård, Nørrevang 45, 7451 Sunds. 
 

1. Præsentation af hinanden 
Vi kom bordet rundt og fik præsenteret os, da to nye medlemmer er kommet til: Karen Krøjgaard, 
K&K-medarbejder i Gjellerup samt Hanne Marie Meier, sognepræst i Sunds. 
 

2. Skal vi fortsætte med ”dagens forstyrrelse” og ”siden sidst”? 
Vi blev enige om at fortsætte. På næste møde står Margrethe for tur. 
 

3. Gennemgang af kommissorium (bilag) 
Kommissoriet blev oplæst og gennemgået 
 

4. Orientering om økonomi og budget samt stiftets vision på gudstjenesteområdet (bilag) 
Budgetter for 2020 og 2021 blev taget til efterretning – og stiftets visioner gennemgået og ligeledes 
taget til efterretning. 
 

5. Orientering om igangsatte projekter 
Margrethe orienterede om vore aftalte tiltag: 
Et fyraftensmøde d. 11. marts kl. 15.30-17 i Holstebro Sognehus, om at læse et regnskab og et 
budget.  
Et fyraftensmøde d. 9. september kl. 16-17.30 i Holstebro Sognehus med Else Mathiasen. Hun vil 
undervise i at fortælle. 
Et fyraftensmøde som endnu ikke er aftalt: i november - om at vælge salmer. Målrettet nye 
præster. Thomas spørger sognepræst Eva Jerg fra Fredericia om at komme. 
 

6. Drøftelse om at få en kirkemusiker/organist i udvalget. Hvilken profil? 
Vi vil gerne have én med, der er en dygtigt klassisk organist, men som også vil og kan noget rytmisk 
– og også gerne har erfaring med korarbejde.  
Og gerne én der er ansat på landet og som derfor har fornemmelse for de udfordringer, der findes 
dér. 
Thomas havde nogle forslag fra stiftspræstekollegerne med, som vi diskuterede og satte i følgende 
prioriterede rækkefølge: Thomas Olesen i Roslev m.fl. sogne. 
Ellers Jesper Thimsen i Nørrelandskirken. Eller Jørgen Jeppesen i Struer. 
 

7. Brainstorm over gode ideer og ønsker inden for området – herunder også hvor vore egne 
kompetencer på de forskellige områder eventuelt kan komme i spil 
Karen vil gerne arrangere en workshop eller et (fyraftens)foredrag om salmesang for trinnet efter 
babysalmesang. I Gjellerup kalder de det i efteråret: ”Salmesang og flyverdragter”.  
Det er mest målrettet dagplejemødre.  
Karen undersøger hvordan og hvornår det bedst sættes i værk og vi tager det op på næste møde.  
 

8. Konkrete forslag til kurser, foredrag etc. 
Vi vil lave et kort møde for de nye menighedsråd, hvor de kan få basisviden om liturgi og 
gudstjenester. Lidt om reglerne for højmesser og særgudstjenester (hvem bestemmer hvad), 
bøgerne på alteret, kirkeåret og de to tekstrækker, fagsproget og om hvordan liturgien og 
gudstjenesterne kan blive emner på menighedsrådets dagsorden. 
Mødet forsøges lagt i januar – som et udvidet fyraftensmøde (2 timer) - med en sandwich til slut. 
 



9. Orientering om kurser og konferencer for udvalgets medlemmer 
FUVs liturgikonference holdes i Haslev d. 1. – 3. februar 2021 og vi vil forsøge at komme afsted alle 
sammen . 
Leitourgia – en fællesnordisk liturgikonference (se evt. www.leitourgia.org ) finder sted på Island i 
dagene 10. – 13. november 2020. Det er mest for præster og organister. Vi afgør på næste møde, 
hvem der deltager. 
 

10. Evt. 
Intet 
 

11. Mødedatoer i 2020 lægges fast 
Vi enedes om at holde 3 årlige møder. De to resterende er: 
Tirsdag d. 9. juni kl. 10 – 12.30 i Holstebro Valgmenighedslokaler 
Tirsdag d. 20. oktober kl. 10 – 12.30 i Gjellerup kirkelade. 
Begge gange afslutter vi med at spise frokost sammen 
 
 
Referent: Thomas Felter 

http://www.leitourgia.org/

