
Referat fra møde i gudstjenesteudvalget d. 30. januar 2019 i Holstebro Valgmenighedslokaler 
 
Dagsordenen: 
 

1. Dagens forstyrrelse/ord/salme ved Carlo  
Carlo fortalte og citerede fra Jens Kristian Lings bog: Himmel og hav og Harboør. En påmindelse om, 
at vi taler ud fra vor egen sammenhæng, hvor tingene giver mening – og den mening kan vi som 
tilhører/samtalepartner kun opfatte hvis vi lytter efter den. 
 

2. Siden sidst. Har vi oplevet noget relevant, vi vil dele med hinanden? 
Vi var enige om at vi havde en rigtig god, inspirerende og lærerig studietur. 
Inge Marie er i sognet gået i gang med et nyt gudstjenestekoncept (sammen med de andre 
præster), hvor udgangspunktet er at gudstjenesten kl. 9 er den traditionelle, næsten som den var 
før i tiden – med vin til nadver. Gudstjenesten kl. 10.30 derimod er med druesaft, masser af sang og 
medinddragelse og aktiviteter for børn. Det evalueres og justeres løbende. 
 

3. Stiftets visioner for udvalgene. Vi skal diskutere hvordan vi kan implementere deres tanker i vort 
arbejde. Referat fra temadag vedhæftet. Se især side 7. 
Carlo fortalte lidt fra processen frem til visionerne. Det er svært at se hvordan vi helt konkret kan 
opfylde visionerne, da de står lidt uskarpe. I forhold til første bullet: ”at menighederne forstår sig 
som gudstjenestefejrende forsamling” vil vi i udvalgsarbejdet hjælpe til med at gudstjenesterne på 
bedste vis åbner for mødet med Gud og medmennesket. 
I forhold til sidste bullet: ”en gudstjeneste som er relevant i forhold til omverdenen” ser vi det som 
en opfordring til at fastholde det fokus vi allerede har: at gudstjenesterne skal være lokalt 
forankrede for at være mest givende og nærværende. Ordet ”relevant” fandt vi uheldigt, da det har 
en klang af nytteværdi, som efter vores menig er uforenelig med gudstjenesten. 
 

4. Aftale om samtalesalonen d. 28/2. Hvem kommer med? Hvem sørger for hvad? 
Thomas aftaler med Søndermarkskirken, hvor meget de kan stå for. Inge Marie sørger for at have 
musik med. Inge Marie og Margrethe kommer kl. 15 og hjælper. Anders kommer kl. 17. Thomas 
henter og bringer Birgitte Kragh Engholm. Thomas sætter annonce i Viborg lokalblad, hvis det 
skønnes nødvendigt. 
 

5. Himmelske dage. Vi får en stand sammen med de øvrige udvalg. Hvad kan vi tilbyde fra vort 
udvalg? Der udarbejdes ”vagtskema” for alle udvalg. Vi skal vel dække et par timer eller 3. Hvem 
kan afsætte lidt tid på standen enten fredag eller lørdag? 
Margrethe kan tage en time eller to om lørdagen. Inge Marie kan måske tage en time på et 
tidspunkt. Vi ser hvordan vagtskemaet kommer til at se ud. Vi får lavet nogle A4 kort af 
samtalekortene, som kan bruges på standen – og Thomas sender lidt tekst til de GoCards Henrik 
Helms vil lave for udvalgene. 
 

6. Nyt om samtalekortene? 
Carlo havde alle kort med! De ser fine ud. Carlo foreslog at vi fik lavet en kuvert til hvert sæt, med 
påskrift om brugen af kortene og udvalgets navn på. Det vedtog vi. 
Thomas tager alle kort (i kuverter) med til næste provstemøde, så alle provster kan få et sæt at dele 
ud til deres præster. 
 
 
 
 



7. Nye tiltag og kurser.  
Min kvote er blevet nedsat til ca. 20% stiftspræst for gudstjeneste. Samtidig er der sket en markant 
forøgelse af mit arbejde med gudstjenestesparring med de nye præster. Vi skal finde et fornuftigt 
leje for vort aktivitetsniveau. 
Forslag til workshop/kursus – især for menighedsråd:  Maj Bjerre Dalsgaard er arkitekt og 
projektmedarbejder i FUV og undersøger hvordan vi kan tilpasse kirkerum til det lokale behov? 
Hun arbejder med middelalderkirkens transformation, idet hendes forskning viser, at rummet altid 
er blevet tilpasset behovet. 
Jeg tror at mange menighedsråd ved de små kirker på landet, kunne have interesse i viden omkring 
denne udfordring. 
Se her: https://www.fkuv.dk/om-folkekirkens-uddannelses-og-videnscenter/ansatte/maj-bjerre-
dalsgaard 
Min gode hustru har hørt hende for nylig - og synes det er både spændende og vigtigt, hvad hun 
allerede har at byde ind med. Og hun er en god formidler. 
Anders og Inge Marie! Vil I tænke i noget med musik/sang. Jeg tror det vil være godt, hvis vi kan 
lave noget målrettet organister/kirkemusikere/kirkesangere. Er der noget, der er relevant at tage 
fat i lige nu? 
 
Vi landede på et aktivitetsniveau med to kurser/foredrag/workshops/tiltag om året: forår og 
efterår. Indtil videre fortsætter vi med et udvalgsmøde i kvartalet. 
Thomas tager kontakt til Maj Bjerre Dalsgaard mhp en aftale i efteråret. Måske en samtalesalon om 
kirkers fremtidige brug – hvis salonen med Birgitte bliver en succes. 
Anders og Inge Marie arbejder videre med et forslag om at lave noget opfølgende for de børn (og 
mødre) der er færdige med babysalmesang. 
Inge Marie vil også gerne lave en workshop om, hvordan man kan komme i gang med Taizé-
andagter. 
 

8. Opdatering af nye møder udover næste d. 8/5 hos Carlo. Husk kalender! 
NB!! Næste møde er skubbet en dag: til torsdag d. 9. maj kl. 9.30 - 12! 
Torsdag d. 12. september kl. 9.30 – 12 i Karup Sognehus 
Torsdag d. 21. november kl. 9.30 – 12 i Gjellerup Kirkelade 
 

9. Kørsel for lægmedlemmer 
 

10. Evt. 
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