
Viborg stifts Gudstjenesteudvalg 
 
Referat fra møde onsdag d. 7. september kl. 10-13 i Mejdal Kirke. 
 
 

1. Siden sidst. Har vi oplevet noget relevant, vi vil dele med hinanden? 
Karen fortalte om Andrew Roots bog: Revisiting Relational Youth Ministry. Om at opbygge et relationelt 
forhold til de unge i menigheden. Gerne et forhold mellem præst og (udvalgte) unge, men også mellem 
unge og ældre. En relation, der også gerne skal komme til at omfatte meget andet end det kirkelige. 
Karl Georg fortalte om Holstebros nye tiltag: Kirkernes Integrations Samarbejde (KIS) – om at hjælpe 
flygtninge og indvandrere til at komme ind i – og fastholdes – i det kirkelige miljø. 
Karl Georg nævnte også at tidsplanen for menighedsrådenes arbejde med udvalgenes visions-spørgsmål 
er udskudt med nogle måneder. Provsterne skal ind over og sørge for at provstiernes præster sætter det 
på dagsordenen i menighedsrådene. Alle udvalg får deres forslag retur med små ændringsforslag til 
godkendelse. Målet er i sidste ende at få en fælles vision for hele stiftet. 
 

2. Brainstorm om gode ideer og konkrete forslag til kurser, foredrag etc. i foråret 2017 
Vi besluttede på første mødet at have ”Nye salmer” som tema for 2017 – gerne med en reformatorisk 
vinkel på noget af det. Hvad kan vi byde ind med? 
Kursus om prædikenbeskrivelse (Margrethe). Alternative musikgudstjenester (Anders). 
Thomas spørger Malene Schmidt om hun vil være med til en dag om lutherske salmer sammen med Iben 
Krogsdal. Ellers laver vi en dag kun med Iben. Karen spørger hende, når Thomas har afklaret med Malene. 
En gang i foråret. Gerne en fredag. 
Karen undersøger om der kan laves en dag om ungdomsteologi, ungdomskultur og kristendom efter sit 
kursus om samme i november. 
Margrethe sender et forslag til kursus/workshop om Prædikenbeskrivelse ud til os. Dernæst sendes til 
Jørgen Demant, der spørges om at komme og skyde det i gang i efteråret 2017. 
Der fortsættes med kommunikationskurser med Hanne Dalsgaard. Bliver der hurtigt fyldt i foråret vil vi 
søge midler til at lave 2 kurser (á 4 deltagere) om året. 
 

3. Salmesangsdag d. 23/9 i Aulum. Hvem deltager - og hvem tager sig af hvad? 
Margrethe byder velkommen til dagen – og til første foredragsholder: Rasmus Nøjgaard. Karen 
introducerer Morten Skovsted. Thomas leder spørgsmåls- og samtalerunden og runder dagen af. 
Thomas spørger organisten i Aulum om at spille til salmerne sammen med Anders. 
 

4. Kurser for os i udvalget?  
Ingen nye i forhold til sidste møde 
 

5. Fælles inspirationstur i januar 2017 – evt. med start ved gudstjeneste i Karup kirke og videre til Århus. 
Dato og muligheder for besøg/oplevelser drøftes. 
Da Karen håber at få studieorlov jan-april besluttede vi at udsætte turen til hen i foråret. Det blev foreslået 
at vi kørte en søndag, besøgte Ungdomskirken.dk og tog til gudstjeneste kl. 16 i Valgmenigheden. Vi 
kunne måske forinden få et møde med dem for at høre om deres ungdomsarbejde. Thomas forhører sig 
om mulighederne begge steder en gang i det tidlige forår. 
 

6. Sidste møde i 2016:  2/11 skal flyttes, så Margrethe kan være med. Sted besluttes. På dette møde lægger 
vi alle mødedatoer for 2017 fast. 
Næste møde er flyttet til torsdag d. 27. oktober kl. 14-16 i Struer Kirkes menighedshus. 
 

7. Evt. Intet 
 
Referent: Thomas Felter 


