
Referat ifølge dagsorden fra Viborg stifts Gudstjenesteudvalgs møde tirsdag d. 14. juni kl. 10-13 i Mejdal kirkes 
konfirmandstue. 
Alle var til stede. 
 
1 ) Siden sidst. Har vi oplevet noget relevant, vi vil dele med hinanden? 
Margrethe kan måske bruge Pablo Llambías som oplægsholder til kursus om prædikenbeskrivelse. Ellers er Jørgen 
Demant en mulighed. Hun laver et kursusoplæg der kan bruges i Viborg stift på baggrund af erfaringerne fra Ribe. 
Karl Georg har på Stiftsrådsmøde fremlagt vort forslag om at fordele udvalgenes samtale-spørgsmål (i forb. m. 
”Vision for Viborg Stift”) ud over flere møder, så der er bedre tid til samtale om hvert enkelt spørgsmål. Det blev i 
stiftsrådet ikke helt gennemdrøftet, hvorfor Karl Georg tager det op på næste møde igen. 
Karl Georg fortalte om en planlagt udvidelse af Mejdal kirke, der bl.a. giver mulighed for at bruge et 
udendørsareal som kirke. Et forsøg på at åbne kirken op – også arkitektonisk. 
 
2) Opfordring fra stiftet om en vision på gudstjenesteområdet. (Bilag) 
Vi tog udfordringen op med stiftets opfordring til en ”one-liner” for vort udvalgsarbejde – og fik os snakket frem til 
”Vores gudstjeneste” som et forslag. Vi ønsker med den overskrift at fremme tanken om to ting: dels at det ikke er 
præstens, men hele menighedens gudstjeneste – dels at der i arbejdet med gudstjeneste og forkyndelse bør 
arbejdes ud fra det lokale: Hvad giver mening hos os? Hvad har vi brug for og ressourcer til og ønsker om? 
Vi mener i udvalget at det er vigtigt at få mere fokus på menighedsrådene og menighedsmedlemmerne, da 
involvering og medejerskab er vigtigt for at opretholde et levende gudstjenesteliv – også i de små sogne. Vi talte 
også om vigtigheden af at få kombineret og involveret det lokale (traditioner og lokale mærkedage) med sognets 
gudstjenester. 
Thomas vil forsøge at komme mere ud til menighedsrådene ved at sende en opfordring ud om at nedsætte et 
gudstjenesteudvalg i menighedsrådet – eller tage gudstjenesterne op til debat i hele rådet. Det er vigtigt at få hele 
menighedsrådet i tale sammen med præst og evt. øvrige medarbejdere. Thomas eller Karen kan komme som 
konsulenter og holde et oplæg. 
 
3) Brainstorm om gode ideer og konkrete forslag til kurser, foredrag etc. i efteråret 2016 
Vi talte om at det evt. kunne være en fordel at målrette nogle af vore kursustilbud til hhv. små sogne (f.eks. under 
500 indb) og større sogne, da vilkårene er så forskellige. 
Thomas strammer op på det forslag til indlæg på hjemmesiden (om menighedsrådets arbejde med 
gudstjenesterne), som blev udsendt sammen med dagsordenen. 
Vi planlægger en salmesangsdag med de to nye tillæg: ”Syng nye salmer”! 
Hvis det kan lade sig gøre, da to: i hhv. Struer og Viborg. En eller to fredage i september kl. 10-14, hvor det er 
gratis at deltage. Hvis vi begrænser frokosten til sandwich og sodvand skulle det kunne gøres inden for vort 
budgets rammer. Margrethe spørger Morten Skovsted og Rasmus Nøjgaard om der er muligheder. 
Anders undersøger mulighed for to tiltag:  
a) en inspirationsdag mhp. at lave alternative musikgudstjenester i sognet. Det være sig jazz-gudstjeneste, noget 
med stomp eller krops-stomp (Christine Toft Kristensen, organist i Billund) eller ”kom-til-gudstjeneste-med-dit 
instrument” eller adhoc-kor… 
b) En inspirationsdag om Salmeleg (musikalsk dåbsoplæring). Vi forsøger at få fat i Kirke- og kulturmedarbejder 
Henrik Engelbrekt Refshauge fra Haderslev Domsogn. 
 
4) Kurser for os i udvalget? 
Margrethe er til homiletikkursus i Tyskland i september, Thomas er til liturgikonference i Finland i november, og 
Karen er til 14-dages kursus i ”ungdomskultur og kristendom” på Københavns Universitet i november i forb. m. 
hendes Masterprojekt. 
 
5) Skal vi tage på en fælles inspirationstur? Forslag? 
Vi satser på en studietur i januar 2017 – evt. med start ved gudstjeneste i Karup kirke og videre til Århus. Vi tænker 
alle over gode muligheder. 
 



6) Mødedatoer for resten af 2016: 7/9 og 2/11. Vi afgør hvor de holdes. 
Mødet 7/9 holdes i Mejdal hvis det er muligt. Karl Georg undersøger og melder tilbage. 
Mødet 2/11 bliver i Struer. Karen booker lokale. 
 
7) Evt. 
Thomas uddelte blanketter til kørselsbemyndigelse og kørselsopgørelse som blev udfyldt på stedet. 
 
Referent: Thomas Felter 


