
Kommissorium for Udvalget for gudstjeneste og forkyndelse 

 

Sammensætning: 

Udvalget består af 4-5 medlemmer. Mindst ét medlem skal tillige være medlem af Stiftsrådet. 

Det tilstræbes, at der er præster med viden om forskellige områder af betydning for 

udvalgsarbejdet. 

Det tilstræbes, at der er en organist/kirkemusiker, en menighedsrådsrepræsentant og /eller en 

Kirke-og kulturmedarbejder med i udvalget. 

 

Formål: 

Udvalgets formål er, til støtte og inspiration for menighederne og kirkelivet generelt i Viborg Stift, 

at arbejde med gudstjenester og kirkelige handlinger – og kirkens forkyndelse, bredt forstået. 

Det vil især sige ritualerne, liturgien, prædikenen, salmesangen og kirkemusikken. 

Udvalget kan nedsætte ad-hoc arbejdsgrupper med henblik på at arbejde med specifikke 

områder, f.eks. gudstjenester i forbindelse med særlige anledninger, til særlige målgrupper eller 

forkyndelse uden for kirkens rum m.v. 

 

Kommissorium: 

Udvalgets arbejdsopgaver består i: 

 At formulere en overordnet satsning eller et temaområde for udvalgets fokus – et år ad 

gangen 

 At tage initiativ til afholdelse af workshops, foredrag, seminarer m.v., der dygtiggør 

præster, øvrige kirkeligt ansatte og frivillige medarbejdere, i deres fælles arbejde med 

kirkens forkyndelse 

 At indsamle viden om og erfaringer med nye gudstjeneste- og forkyndelsesformer og 

virke som inspirator for gudstjenestelivet i stiftets kirker, f.eks. ved at formidle materialer 

til brug for gudstjeneste, forkyndelse og kirkemusik 

 At nedsætte arbejdsgrupper, der skal arbejde med de satsningsområder der er vedtaget 

af udvalget og stiftsrådet  

 At holde kontakt og samarbejde med tilsvarende udvalg samt FUV 

 At arbejde med områder udpeget af Stiftsrådet 

 Løbende at holde sig ajour inden for området, og overveje nye måder at leve op til 

udvalgets formål på 

 

 

 



Udvalgets arbejdsform: 

 

Udvalget konstituerer sig hvert år i januar og vælger af de valgte medlemmer en formand. 

Udvalget afholder som udgangspunkt tre til fire møder om året.  

Møderne fastsættes for ét år ad gangen på det første møde efter nytår. 

Møderne er ikke offentlige. 

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre af udvalgets medlemmer er til stede. 

Beslutningerne træffes ved almindeligt flertal.  

 

Udvalget fastlægger den overordnede retning for udvalgsarbejdet og det praktiske arbejde kan 

lægges ud i ad-hoc udvalg. 

Antallet af ad-hoc udvalg, disses arbejdsperiode samt kommissorium bestemmes fra opgave til 

opgave.  

 

Formanden og stiftspræsten sørger for indkaldelse med dagsorden til møderne senest fire dage 

inden mødets afholdelse. 

Alle medlemmer har ret til at få sat punkter til behandling på dagsorden. 

Formanden bestemmer, i hvilken rækkefølge punkterne skal behandles.  

Stiftspræsten er fast referent ved møderne. 

Referater godkendes altid ved det efterfølgende udvalgsmøde. 

Ethvert af udvalgets medlemmer kan forlange sit særstandpunkt tilført referatet og ved sager, 

der skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med 

indholdet af referatet. 

 

Udvalget refererer til den teologiske medarbejder ved Viborg Stift via stiftspræsten. 

Udvalget er i dialog med Stiftsrådet om deres arbejde. 

Referater fra udvalgets møder er tilgængelige på Viborg Stifts hjemmeside. 

 

Udarbejdet feb. 2016 

Stiftspræst Thomas Felter 

 


