
Viborg stifts Gudstjenesteudvalg 
 
Referat fra møde d. 12/9 kl. 9.30 – 12.00 i Karup kirkes konfirmandstue, Kirkebakken 6, 7470 Karup  
 
Dagsorden: 
 

1. Dagens forstyrrelse/ord/salme ved Thomas  
Vi diskuterede hvad der taler for og imod ved hhv. at sige og synge trobekendelsen. Det blev en livlig 
diskussion som endte med en svag overvægt til fordel for at sige den i fællesskab. 
 

2. Siden sidst. Har vi oplevet noget relevant, vi vil dele med hinanden?  
Inge Marie har fået mange nye kirkegængere i Gjellerup ved at indføre Taizé-andagter en gang om 
måneden. Det viser det gode ved at sprede ”tilbuddene” (gudstjenesteformerne) ud. 
 

3. Fyraftens-workshop om Taizé d. 3/10 kl. 16-17.30. Hvad skal aftales? 
Det hele skulle være på plads. P.t. 9 tilmeldte + Thomas, så det bliver til noget. Thomas uddeler 
indbydelsen til ”teologi for voksne”-kursisterne. Efter lidt overvejelser fastholder vi, at der ikke er 
servering. 
 

4. Aftaler om samtalesalonen d. 21/10 kl. 19-21.30. Hvad skal måske ændres i forhold til sidst? Hvad 
serverer vi? Hvem kan hjælpe med hvad? 
Inge Marie, Margrethe og Thomas deltager. Thomas uddeler også denne indbydelse til ”Teologi for 
voksne”-kursisterne. Maj Dalsgaard bedes om at komme med gode igangsættende spørgsmål til 
grupperne. Ellers kan vi skele til spørgsmålene på side 26 i pixi-udgaven af ”Gudstjenesten”. Thomas 
følger op på, om vi skal gøre noget i Sognegården m.h.p. at skabe en hyggelig stemning. 
 

5. Økonomi. Vi ser regnskab og budget igennem m.h.p. at få det justeret ind efter realiteterne. 
Vi kiggede på regnskab 2017 og 2018, som begge viser forbrug på ca 45.000 kr. Vores budget for 2020 er 
på 55.000, som vi blev enige om at fastholde også for 2021, så der er mulighed for et større arrangement 
eller for at sende flere udvalgsmedlemmer til konferencer el. lign. Vi forudser at regnskab 2019 blive med 
kun ca. halvdelen af midlerne brugt, da ingen skal på konferencer og vi kun har ét dyrt arrangement. 
  

6. Nye tiltag og kurser.  

 Anders og Inge Marie! Har I fundet på noget med musik/sang målrettet 
organister/kirkemusikere/kirkesangere? 

 Ideer til emner for fyraftensmøder: 
o Salmevalg til gudstjenesten (inkl. salmernes funktion i liturgien) 
o Salmevalg til kirkelige handlinger 
o Lær at læse et budget og et regnskab (Hvad er der sat af til ”gudstjenester”?) 
o ? 

 Er der noget, der er relevant at tage fat i lige nu? 

 Drøftelse af ”provstikurser”. Kan vi lave et udbud på f.eks. 3 korte foredrag/workshops, der kan 
tilbydes som indslag ved provstiernes præstemøder? 

Til fyraftensmøde foreslog Inge Marie en workshop om ”Tumlesalmesang”, som er en overbygning på 
babysalmesangen og er for 1 – 3-årige. Hvordan kan det gribes an og hvad er der at tage hensyn til i 
forhold til babysalmesang. 

Også et foredrag/inspirationsmøde om ”Salmevalg til gudstjenesten” (og evt. en supplerende til de 
kirkelige handlinger) blev vedtaget. Sognepræst Eva Jerg fra Fredericia blev foreslået som underviser. 
Thomas undersøger. 



Der var også opbakning til et fyraftenskursus om at læse et regnskab/budget, selvom det ligger på kanten 
af vores regi. Thomas udsender indbydelse som både uddannelseskonsulent og stiftspræst. Så kan det gå! 
;-). Provst i Holstebro, Niels Arne Christensen, spørges om han vil undervise. Det udbydes til januar eller 
februar 2020. 

På opfordring fra Inge Marie drøftede vi et fyraftensmøde om fortællinger. Hun har lige læst bøger af 
Rachel Held Evans og er begejstret. Hun vil tænke videre over, hvordan vi kan give det videre – og hvem, 
der kan stå for undervisningen. 
 
Vi tænker over om vi kan udforme 2-4 skarpe og relevante provstikurser på mellem en halv og en hel 
time, som vi kan tilbyde at komme ud med til provstiernes præstemøder. Forskellige aspekter af 
gudstjeneste, liturgi, homiletik. Hvad der rør sig lige nu. 
Vi tager det op igen på næste møde. 
 

7. Kørsel for lægmedlemmer 
Blev udfyldt! 
 

8. Evt.  
Intet 


