
Viborg stifts Gudstjenesteudvalg 
 
Referat fra møde torsdag d. 18. maj kl. 10 – 13 i Holstebro valgmenigheds lokaler, Skolegade 32, Holstebro 
 
Dagsorden: 
 

1. Dagens forstyrrelse / dagens ord / dagens salme. V/ Anders 
Vi begyndte med at Margrethe viste os Valgmenighedens kirke. Det var en fin oplevelse – og en fin kirke! 
Anders berettede om sin tur til Kbh. til møde med Kirkeministeriet, kirkemusikskolerne og rep. fra 
stifterne om kirkemsiker-/organistuddannelserne. Hans indtryk var, at der stadig er en del skepsis overfor 
”rytmisk” musik i kirkerne, selvom der også er tegn på at en vis opblødning er på vej. 
 

2. Siden sidst. Har vi oplevet noget relevant, vi vil dele med hinanden? 
Thomas har spurgt biskoppen efter evalueringer fra vielser udenfor kirkens rum, som han gerne vil 
gennemse m.h.p. at skrive en artikel om erfaringer og udfordringer – både liturgiske og teologiske. 
Karl Georg kunne fortælle, at Aalborg, Viborg og Ribe stifter har sat et fællesprojekt i gang: ”Kirke i 
sommerlandet”, der løber sideløbende med projekt ”Kirken på landet” – også med Hasse Neldeberg som 
leder. Karl Georg videresender projektbeskrivelse til os, så vi kan se om vort udvalg kan nyde godt af – 
eller byde ind med noget i den sammenhæng.  
Karen fortalte om sin Masterafhandling om ”Konfirmanders oplevelse af højmessen”. Det gav en god snak 
om adskillige ting, vi også skal være opmærksomme på: om øget participation og repræsentation – om 
brug af pædagogiske hjælpemidler som salme- og liturgiark – om relationer til præsten m.v. 
 

3. Kort evaluering af vore arrangementer siden sidst. Er der noget at tage ved lære af? 
Intet nyt 
 

4. Overordnet tema for 2018 – hvad kunne være relevant at sætte fokus på?  
Vi besluttede at sætte ”fremtidens gudstjeneste” som tema for 2018 – inspireret af Birgitte Kragh 
Engholms bog ”Den fremtidssikrede Folkekirke”. Thomas bestiller bogen til Margrethe, Karl Georg og 
Anders og sender alle Søren Abildgaards kritik af bogen, som han kommer med i Dansk Kirketidende. 
Vi vil fortsat også tænke højmesse i forhold til særgudstjenester med ind i temaet. 
Vi laver 4 foredrag i 2018 ud fra temaet: En dag med Birgitte Kragh Engholm om ”den fremtidssikrede 
gudstjeneste”. En dag med Karen om konfirmandundervisningens fremtid – især med henblik på 
”gudstjeneste-opdragelse” under forberedelsestiden (og hvad vi kan uddrage af hendes undersøgelse i 
forb. m. Masterprojektet). En dag med musikken og sangen som fokuspunkt. Thomas spørger Mads 
Granum eller Christine Toft Kristensen om at forestå det. Vi finder sidste fokuspunkt samt datoforslag på 
næste møde og laver en samlet folder med de fire dage. 
 

5. Kurser for os i udvalget? 
Thomas og Margrethe deltager på homiletik-konference i Kbh. 24.-25. august 
 

6. Fælles inspirationstur til Århus d. 10. september. Aftale om mødetid og -sted samt evt. samkørsel. 
Vi aftaler (sam)kørsel på mødet d. 6/9. Temaet for turen er ”Kirken og ungdommen”. Vi mødes kl. 14 ved 
Ungdomskirken.dk (på Nørre Alle) hvor 2 medarbejdere vil fortælle os om arbejdet med ungdomskirken. 
Kl. 16 deltager vi i Århus Valgmenigheds gudstjeneste og har efterfølgende en snak om deres 
ungdomsarbejde med ungdomsassistent Pelle Kviesgaard. Efter det går vi i byen og spiser aftensmad et 
sted som Thomas vælger. 
 

7. Kørsel for lægmedlemmer! 
 

8. Evt. 
Intet 


