
Viborg stifts Gudstjenesteudvalg 
 
Referat fra møde torsdag d. 27. oktober kl. 15.15 – 17.15 i Struer Menighedshus 
 
Anders var fraværende, men hans kommentarer til dagsordenen er her med rødt. 
Referat med grønt. 
 
Dagsorden: 
 

1. Dagens forstyrrelse / dagens ord / dagens salme. V/ Thomas 
Thomas læste et uddrag af et digt af Janina Katz: ”Kyssesår”, og knyttede nogle kommentarer til om hvad 
ord kan gøre ved os. Det medførte en snak om betydningen af musik og melodier til ord (salmer og 
liturgiske led). Forskellig musik til de samme ord, kan foranledige at ordene får ændret betydning. 
 

2. Siden sidst. Har vi oplevet noget relevant, vi vil dele med hinanden? 
Margrethe ha været på homiletikkursus i Tyskland med begrænset fagligt udbytte, men har fået styrket 
netværket. Karl Georg har været til en givende og inspirerende dåbskonference i Roskilde. Et trykt 
materiale derfra vil blive lagt på Viborg stifts hjemmeside snarest. Karen fortalte om et frugtbart 
samarbejde mellem gymnasiet og kirken: ”Ung koncert”, som trækker fulde huse. Thomas fortalte kort 
om den årlige liturgikonference i Haslev (til dels under pkt.1) 
 

3. Kort evaluering af vore arrangementer indtil nu. Er der noget at tage ved lære af? 
Godt kursus med introduktion af de to salmebogstillæg – er spændt på hvordan Vejsenshus’ tillæg bliver 
(umiddelbart solgte han det ikke så godt, var vi enige om ved bordet). Har kun hørt ros fra dem jeg 
kender. Og gode rammer at afholde det i. For mig var det helt rart at møde nogle organister ”den vej på” 
– normalt kender jeg jo kun dem fra Viborg og omegn. 
Enighed om at det var et godt arrangement med god tilslutning og godt udbytte. Det giver dynamik med 
to foredragsholdere. Fint at en del sogne havde deltagelse af både organist og/eller kirkesanger og/eller 
præst. Thomas havde købt ”100 Salmer” – tekstbog og nodebog til alle, undtagen Karl Georg. 
 

4. Brainstorm om gode ideer og konkrete forslag til kurser, foredrag etc. i 2017 
Foredrag med Malene Schmidt og Iben Krogsdal – evt. kun sidstnævnte 
Malene melder fra. Vi prøver at få Iben Krogsdal og Mads Djernes til at komme og i fællesskab 
introducere os for Lutherske salmer i dag – med og mod Luther. Maj eller Juni. 
Dato og sted for kursus om prædikenbeskrivelse. Efterår 2017. 
Fredag d. 22. september kl. 9.30 – 14. Thomas finder et egnet sted. Max 12 deltagere. 
Indkig i 2018 – hvad kunne være relevant at sætte fokus på? 
Vi luftede forskellige muligheder men blev ikke enige.  
 

5. Foredrag om Salmeleg 17. november. Hvem deltager - og hvem tager sig af hvad? 
Jeg deltager og vil gerne hjælpe – der kan dog komme en begravelse i Karup, så jeg skal køre før, men tror 
det nu ikke… Kan sagtens komme før kurset starter, hvis der er noget at gøre? 
Vil helst en anden byder velkommen osv. 
Karl Georg byder velkommen. Også Margrethe og Thomas deltager. 
 

6. Foredrag om Musikgudstjenester 18. januar. Hvem deltager - og hvem tager sig af hvad? 
Jeg regner med at deltage – skal desværre nok undervise på højskolen kl. 13.30, men det må vi lige se… 
Thomas og Margrethe deltager. Thomas sender indbydelse ud snart. Det bliver i Nørrelands kirke kl. 9.30 - 
14 
 

7. Kurser for os i udvalget? 
Intet lige p.t. 



8. Dato for fælles inspirationstur i det sene forår 2017. Fastholder vi besøg i Ungdomskirken. DK og 
gudstjeneste i Århus Valgmenighed. Er der andre muligheder? (Århus er kulturby i 2017) 
Lyder fint med besøg i Ungdomskirken og Århus Valgmenighed. Har ikke lige sat mig ind i arrangementer i 
forbindelse med kulturby 2017, men det afhænger vel også lidt af datoen, vi skal af sted.  
Vær obs. på at der ikke er gudstjeneste den første søndag i måneden i Valgmenigheden. 
(http://aarhusvalgmenighed.dk/index.php?id=6) 
Jeg vil rigtig gerne, hvis vi kunne mødes efter middag en søndag, da jeg altid har så svært ved at finde 
vikarer i Karup til søndag formiddag. 
Hvis I er helt henne i maj, har jeg minikonfirmander hele weekenden d. 27 og 28 maj, så der kan jeg ikke 
tage med på tur. 
Vi satser på at komme afsted søndag d. 11/6. 
Karen prøver at få en aftale med Ungdomskirken kl. 14-15.30. Thommas prøver at få en aftale med 
Valgmenigheden, så vi kan komme til gudstjeneste kl. 16 og derefter få en drøftelse med nogle 
medarbejdere og/eller præsten omkring deres ungdomsarbejde.  
Vi slutter turen af med at spise et sted i Århus. 
 

9. Alle mødedatoer for 2017 lægges fast. 
Jeg ved ikke lige hvordan vi gør det – hvis I lægger datoerne fast, så kan jeg se, hvor mange af møderne, 
jeg kan deltage i. Det er nok nemmest :-)  Alternativt kan I prøve at ringe til mig, når I kommer til dette 
punkt – jeg kan ikke garantere, at jeg kan tage telefonen, men måske kan jeg godt lige undværes inde i 
Musiksalen så længe. 
Vi enedes om at Thomas sender en Doodle ud med forslag til datoer for 2 møder i foråret og 2 i efteråret. 
 

10. Evt. 
Intet 

 

http://aarhusvalgmenighed.dk/index.php?id=6

