
Viborg stifts Gudstjenesteudvalg 
 
Referat fra møde onsdag d. 22. august 2018 kl. 9.00 – 12.00 på stiftsbiblioteket, Viborg bispegård  
 
Dagsorden: 
 

1. Dagens forstyrrelse / dagens ord / dagens salme v/ Inge Marie 
Inge Marie fortalte om udfordringerne med børn i kirken, og gav to skriftlige indlæg som eksempler på 
hvordan det kan tackles. Man kan koncentrere sig om alt det, der irriterer – eller fokusere på hvor dejligt 
det er, at vi kan være her alle sammen. Hun sender indlæggene til os. 
 

2. Siden sidst. Har vi oplevet noget relevant, vi vil dele med hinanden? 
Inge Marie har været lejrchef på Hvide Klit, hvor hun opfordrede til at det fællesskab der findes dér, skal 
flyttes med hjem i eget sogn. 
 

3. Ideer og nærmere fastlæggelse af indhold på inspirationsturen d. 1.-2. november. Tidsplan drøftes. 
Vi besøger Brorsons kirke kl. ca. 12.30 – 14.30 og Lindevangs kirke kl. ca. 15.30 – 17. 
Vi spiser til aften i Lund. Fredag er vi på Lund Stift om formiddagen og ser Domkirken + noget kultur om 
eftermiddagen. Margrethe tager tog til og fra Kbh. Thomas bestiller billetter med DAT til de øvrige samt 
hotelværelse i Lund til alle. 
 

4. Snak om menighedsrådenes visioner for gudstjenestelivet – de overordnede tendenser (Se bilag) Kan vi 
gennem foredrag el. andet, sætte fokus på noget af det, der lægges vægt på? 
Vi sender bilaget ud som fysisk brev sammen med gudstjenestekortene, når de er klar. 
 

5. Samtalekort om gudstjenesten. Drøftelse af formuleringer (Thomas´ kommentarer som bilag) 
Vi rettede det hele igennem. Thomas sender de nye formuleringer ud snarest.  
Carlo spørger Complot, om de kan hjælpe med design (pris?) og om pris for tryk af ét sæt til alle 
menighedsråd i stiftet (= 300 sæt). 
 

6. Kurser for os i udvalget? 
Thomas tager på Leitourgia d. 6. – 9. november i Tønsberg 
Thomas finder tider og steder til hhv. foredrag med Jette Rønkilde (om autorisation) d. 14. november og 
Birgitte Kragh Engholm (om den fremtidsgodkendte gudstjeneste) d. 28. februar 
 

7. Dato for næste møde(r)? 
Onsdag d. 30. januar kl. 9-12 i Holstebro Valgmenigheds lokaler, Skolegade 32, Holstebro 
Onsdag d. 8. maj kl. 9-12 i Harboøre. Carlo melder sted tilbage.  
  

8. Kørsel for lægmedlemmer! 
Blev udfyldt. 
 

9. Evt. 
Vi påtænkte at nedsætte et adhoc-udvalg til at lave en film om brugen af kirkerummet ved andagter med 
konfirmanderne (i forb. m. konfirmationsforberedelsen). Det frafalder vi, da konfirmandcentret nu har 
lavet en række andagter til kirkeårets tekster – også med overvejelser over brugen af rummet. 

 

 


