
Viborg stifts Gudstjenesteudvalg 
 
Referat fra møde onsdag d. 8. november 2017 kl. 10 – 13 
 
Dagsorden: 
 

1. Dagens forstyrrelse / dagens ord / dagens salme. V/ Margrethe 
Margrethe fortalte om en forordning om kirkelig uskik og uvaner i Viborg i 1623. Man havde bl.a. det 
problem, at kvinderne lagde sig ned og sov – og snorkede – når de var i kirke. De sang heller ikke med. Et 
problem, som tankevækkende nok er tilbagevendende op igennem tiden. Den brusende menighedssang 
har måske aldrig eksisteret?  
Vi sang en salme fra den tid, Vor Gud han er så fast en bog med i dens oprindelige udgave, som er rytmisk 
meget anderledes i forhold til den vi har i dag. (544a i Koralbogen). Den kunne nu godt synges af kvinder 
også! 

2. Velkommen til Inge Marie – kort præsentation 
Inge Marie præsenterede sig selv. Hun har altid haft gudstjenesten i alle dens facetter som sin store 
interesse, så vi glæder os over at have fået hende i udvalget.  
 

3. Valg af ny formand?  
Vi blev enige om at vælge Margrethe som ny forkvinde. 
 

4. Siden sidst. Har vi oplevet noget relevant, vi vil dele med hinanden? 
Vi tog en snak bordet rundt og delte gode, relevante og inspirerende oplevelser. 
 

5. Program for 2018 – i hvert fald indtil sommeren. Drøftelse af tema for fællesmøde for udvalgene. 
Fra vort udvalg vil vi foreslå at tema for udvalgenes fællesmøde kommer til at dreje sig om forholdet 
mellem højmesserne og særgudstjenester. Vi drøftede også, om kommunikation kunne være enten et 
undertema under dette – eller et (alternativt) selvstændig forslag til tema. 
 
Vi udsætter foredrag med Birgitte Kragh Engholm om den fremtidsgodkendte gudstjeneste – og beslutter 
os for om vi skal tage det op igen når vi har læst og drøftet hendes bog, ”Den fremtidsgodkendte 
folkekirke” som Thomas bestiller til alle i udvalget. 
Vi udbyder to foredrag / workshops i foråret: 
Én i uge 10, 11 eller 15 med Karen Togsverd Hansen på baggrund af hendes Masteropgave om 
konfirmander og gudstjeneste. 
Og én onsdag d. 30 maj med Thomas og Inge Marie – om forholdet mellem højmessen og 
særgudstjenesterne og herunder forholdet mellem det musiske og kropslige. Målrettes mod både 
præster og organister.  
Margrethe står for en dag med prædikenbeskrivelse, fredag d. 12. januar, som også kommer i 
forårsprogrammet. 
Tillige endnu en kursusdag med Hanne Dalsgaard: Praksiskursus om kommunikation.  
 

6. Debat om spørgsmålskort fra Ribe stift – skal vi lave noget tilsvarende? (Vedhæftet igen, så Inge Marie 
kan se dem) 
Vi synes ideen er god, men vil gerne opdatere nogle af spørgsmålene og svarmulighederne. Det gøres på 
mail i løbet af foråret, så vi evt. også kan få gode input fra andre udenfor udvalgskredsen. 
 

7. Kurser for os i udvalget? 
Ingen lige p.t. 
 

8. Ideer til inspirationstur for os i udvalget. Et forslag kunne være et besøg i Trondhjem. Der sker rigtig 
mange kirkelige tiltag. 



Thomas undersøger hvad der er af muligheder i Trondhjem og forelægger noget på næste møde. Vi talte 
også om Oslo, Lund og Uppsala som muligheder. 
 

9. Kørsel for lægmedlemmer! 
Blev udfyldt. 
 

10. Evt. 
Intet 
 
Næste møde er onsdag d. 2/2 kl. 10 - 13 i Kirkeladen i Gjellerup (Inge Marie booker lokalet) 
Andet møde i 2018 bliver onsdag d. 2/5 kl. 9.30 – 12.30 i Holstebro Valgmenigheds lokaler (Margrethe 
booker det til os) 
 
Referent: Thomas 

 

 


