
Viborg stifts Gudstjenesteudvalg 
 
Møde d. 9/5 kl. 9.30 – 12.00 i Harboøre kirkes konfirmandstue, Søndergade 2, 7673 Harboøre  
 
Dagsorden: 
 

1. Dagens forstyrrelse/ord/salme ved Margrethe  
Margrethe havde sunget ”En lærke letted” til en gudstjeneste 4. maj, men syntes ikke det var en 
uproblematisk tekst at sætte ind i en gudstjenstlig sammenhæng. Det affødte en god debat om, hvad der 
sker når sange – fædrelands- og øvrige – bruges i gudstjenesten. Det skal i hvert fald gøres med omtanke, 
indgå i en klar sammenhæng – og evt. ”anstødssten” skal italesættes. 
 

2. Siden sidst. Har vi oplevet noget relevant, vi vil dele med hinanden? 
I forb. m. Thomas’ deltagelse på FUVs liturgikonference i Haslev var der en del snak om svækkelsen af 
fællessangen i DK. Generationen der har børn nu, har generelt ikke selv sunget meget og har derfor ikke 
incitament og evne til at give videre. Det er en kæmpe udfordring for kirken, hvor fællessangen er helt 
essentiel. Det positive er dog, at børnene selv gerne vil synge, men først når de er kommet fordi den 
første ”det-gider-vi-ikke”-hurdle.  
 

3. Stiftets visioner for udvalgene. Vi skal formulere nogle ord om, hvordan vi mere konkret vil implementere 
visionerne i vort arbejde på den ene eller anden måde. 
Vi talte om det mere konkrete – og Thomas har sendt følgende til stiftsrådet: 
I forhold til første vision: ”at menighederne forstår sig som gudstjenestefejrende forsamling” vil vi i 
udvalget arbejde for at styrke de tiltag der fremmer fællesskabet i gudstjenesterne.  
Det er især under fællessangen, man ser sig selv som en gudstjenestefejrende menighed. Ad hoc-kirkekor 
og børnekor har her vist deres værdi, da professionelle kor kan medføre at menigheden synger mindre og 
blot lytter. 
Øget frivillighed giver også erfaringsmæssigt mere sammenhold. Indførelse af forskellige muligheder for at 
tale sammen er ligeledes vigtige elementer – f.eks. prædikenværksted, kirkekaffe efter gudstjenesten, 
fællesspisninger o. lign. 
Vi vil fortsætte med at udbyde kurser, der inddrager disse elementer og øge vort fokus på at få lavet 
kurser og workshops, der kan styrke fællessangen og korarbejdet. 
 
I forhold til den anden vision: ”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 
opleves mest givende og livsstyrkende. Ifølge undersøgelserne ser det ud til, at gudstjenesterne giver mest 
mening, hvor de taler lige ind i folks situation. Dette taler for at indføre flere alternative gudstjenester. 
Det er dog vigtigt at disse har lige så høj kvalitet som højmessen. Udvalget vil derfor fortsætte med 
jævnligt at have alternative gudstjenester indfældet i kursustilbuddene – ikke mindst med henblik på at 
fastholde og arbejde med høj kvalitet i disse. 
I parentes bemærket, finder vi ordet ”relevant” uheldigt, da det har en klang af nytteværdi, som efter 
vores mening er uforenelig med gudstjenesten. 
 

4. Evaluering af samtalesalonen d. 28/2. Hvad var godt - og hvad kan måske ændres? Vil vi forsøge at 
gentage? 
Vi betragtede tiltaget som en delvis succes. Der kom ca. 30 - og en del, som nok ellers ikke ville være 
kommet. Vi vil muligvis justere lidt i konceptet, så de, der ikke er så talende, kan få mulighed for at stille 
spørgsmål til foredragsholderen. 
Vi vil gerne forsøge igen – denne gang med Maj Dalsgaard – om ”middelalderkirkernes fremtidige brug”. 
Thomas kontakter hende. 
Uge 43 el. 44. Vi flytter tidsrummet til kl. 19-21 (evt. 21.30) med ca. følgende program: 



Rødvin og snacks når man kommer - ½ times oplæg – 3 kvarters samtale ved bordene ud fra nogle 
konkrete spørgsmål - ½ time plenum, også med mulighed for at stille spørgsmål til Maj Dalsgaard. 
 

5. Himmelske dage. Vi får en stand sammen med de øvrige udvalg og har fået ”vagten” fredag d. 31 /5 kl. 12 
til 14). Hvem kan tage den? 
Margrethe tager vagten fredag kl. 12-13 og Inge Marie kl. 13-14. Margrethe har fået en posefuld ”Viborg 
Stift”-bolcher og -chokolader med til uddeling (det er dog fælles for alle udvalg!). Ligeså en god stak af 
vore gudstjenestesamtalekort. Stiftsudvalgenes ”bod” er på ”Mulighedernes marked”. 
  

6. Nye tiltag og kurser.  

 Maj Bjerre Dalsgaard der arbejder med hvordan vi kan tilpasse kirkerum til det lokale behov, vil 
gerne enten holde foredrag eller lave en samtalesalon en gang i efteråret. Vi skal beslutte form og 
dato. 
Se pkt. 4 

 Anders og Inge Marie! Har I fundet på noget med musik/sang målrettet 
organister/kirkemusikere/kirkesangere? 
Vi vil lave en dag med ”Forum for børnesalmer”, herunder måske et indslag på ½ time med Inge 
Maries ”Tumlesalmesang”. Thomas og Inge Marie undersøger. 

 Vil du lave et ”Taizé-kursus, Inge Marie? 
Det laver vi! En gang sidst på efteråret. Gerne med et program-forslag og udleveret materiale, så 
det er nemmere for nye at gå til. Kurset afsluttes med en Taizé-andagt. 

 Jeg er sammen med Anita Engdahl i Roskilde stift ved at lave et program for introduktion af de to 
liturgirapporter i stiftet (via præsterne). Det vil jeg også gerne drøfte med jer. 
Der laves nogle centrale konferencer på landsplan, men vi opfordres også til at lave lokale 
konferencer. Thomas kommer med forlag til tiltag i Viborg stift – som skal finde sted løbet af 
efteråret. 

 Kjeld Sloth fra FUV tilbyder et homiletisk forårskursus, som bliver i samarbejde med Århus stift. 
Det foregår over to gange: 4. marts i Århus og 18. marts i Viborg (2020) 
Margrethe vil gerne være tovholder på Kjelds kursus. 

 Er der noget, der er relevant at tage fat i lige nu? 
Anders foreslår et kursus i stemmetræning for kirkesangere og kor. Thomas undersøger 
mulighederne og melder tilbage. 
Thomas spørger KMKC om de kan være behjælpelige med noget inspiration til (især) 
landsbyorganister? Evt. om de kan stå for en inspirationsdag for disse. 

 
7. Kørsel for lægmedlemmer 

 
8. Evt. 

Carlo kan ikke deltage i næste møde. Vi fastholder dog dato: Torsdag d. 12/9 kl. 9.30-12 i Karup Sognehus 


