
Viborg stifts Gudstjenesteudvalg 
 
Referat fra møde tirsdag d. 9. juni kl. 10.30 – 12.30 i Holstebro Valgmenigheds lokaler, Skolegade 32, Holstebro. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Præsentation af hinanden og velkommen til Thomas Olesen 
Vi fik præsenteret os for hinanden. Desværre har Karen Krøjgaard meddelt at hun træder ud af udvalget p.gr.a. 
personlige årsager. Hun vil foreslå nogle navne på andre, der kan spørges. 
 
2. Dagens ”forstyrrelse” v/ Margrethe 
Margrethe kastede spørgsmålet op: Hvordan giver vi mulighed for stilhed under gudstjenesten – gerne uden at 
den ”arrangeres” og italesættes? Det afstedkom en god drøftelse af stilhedens væsen og mulige placering 
undervejs i gudstjenesten. 
Efter ”forstyrrelsen” fortalte Margrethe, at hun også træder ud af udvalget. Hun har opsagt sin stilling i Holstebro 
valgmenighed og flytter derfor. Pernille Vigsø Bagge blev nævnt som en afløser. 
 
3. Siden sidst. Har vi oplevet noget relevant, vi kan dele med hinanden? 
Der har været mange oplevelser af meget forskellig art ikke mindst på grund af Corona-krisen, men vi samlede 
disse sammen under pkt 5. og 6. i forsøg på at tænke dem ind i foredrags- og kursussammenhænge. 
  
4. Orientering om igangsatte projekter 
Vi har fortællekursus med Else Mathiassen d. 9. september og har planlagt et fyraftenskursus om ”det svære 
salmevalg” til d. 21. januar 2021. 
 
5. Brainstorm over gode ideer og ønsker inden for området – herunder også hvor vore egne kompetencer på de 
forskellige områder eventuelt kan komme i spil 
Se punkt 6 
 
6. Konkrete forslag til kurser, foredrag etc. 
Vi vil forsøge at lave en samtalesalon om ”de digitale gudstjenester”. Under Coronakrisen er der blevet 
eksperimenteret med at holde meget forskellige gudstjenester – ikke mindst på de sociale medier. Også nadveren 
har skullet finde nye former, som ikke alle er blevet lige godt modtaget og de har også været genstand for 
teologiske diskussioner. Hvordan har præsterne oplevet alt det alternative – og hvordan har menighederne 
oplevet det? Hvad fungerer og kan bidrage fremover i gudstjenestesammenhænge – og hvad fungerer ikke? Og 
hvem skal/kan afgøre det? Helt overordnet: hvad har vi lært?  
Margrethe vil spørge redaktør af Kirke.dk, Kåre Gade om at komme og holde oplæg. Gerne en gang i oktober. 
Alternativt vil vi spørge Inge Marie Kirketerp fra Gjellerup, om hun kan/vil komme. 
 
Der kommer nye menighedsråd pr. 1. s. i advent, hvorfor vi talte om at lave en kursuseftermiddag for disse. Vi 
forestiller os at der er en hel del, der gerne vil have øget deres basisviden om gudstjenesten, så det skal være 
vores fokuspunkt. 
Det bliver fredag d. 29. januar kl. 16-18, kun med kaffe/the undervejs (og 5 min. pause), men afsluttende med en 
sandwich. 
Thomas F. vil fortælle om liturgien: hvem bestemmer, hvad er reglerne. Salmebogen som redskab. 
Måske kan Margrethes afløser fortæller om tekstrækker, kirkeåret, bøgerne på alteret, nadverelementer m.m. 
Hanne fortæller om samarbejde i og mellem sogne, om ressourcer, aflæsning af demografi m.m. 
Carlo vil fortælle om erfaringer af at sidde i menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd. Hvad er deres kompetencer 
– og hvad laver de? 
Thomas O. vil fortælle om gudstjenesten set fra orgelbænken. Om musikken og salmernes betydning for 
gudstjenestens helhed. Om melodivalg, tempo, præ- og postludium, indøvning af nye salmer… 



Får vi en K & K-medarbejder med, kan vedkommende fortælle om arbejdet med gudstjenester og børn. 
 
7. Orientering om kurser og konferencer for udvalgets medlemmer 
Såfremt Leitourgia på Island gennemføres (9.-12. november 2020), tager Thomas F. og Thomas O. og Hanne med. 
Vi prøver alle at komme med på liturgikonference i Haslev 1.-3. februar 2021. 
 
8. Evt.  
Intet 


