
Viborg stifts Gudstjenesteudvalg 
 
Referat fra møde onsdag d. 21. februar kl. 10 – 13 i Kirkeladen v/ Gjellerup kirke, Kirkebyvej 15, 7400 Herning 
 
 

1. Dagens forstyrrelse / dagens ord / dagens salme v/ Thomas 
Med spørgsmålet: skal der være nadver ved børnegudstjenester – og under hvilken form? – tog vi en 
(længere) diskussion om nadveren generelt, og de hensyn der er i spil: 

 forståelighed (kommer forståelsen af brugen? – eller hvor meget skal vi forsøge at ”forklare”) 

 teologi (hvad er vor (hoved)begrundelse for deltagelse?) 

 varighed (ét bord ad gangen/ fortløbende med knælen/fortløbende uden knælen) 

 tilgængelighed (erfaringen viser, at flere deltager, når der ikke skal knæles) 

 liturgisk sammenhæng (somme tider er det ikke oplagt at der er nadver – til andre tider 
uomgængeligt) 

 
2. Velkommen til Carlo Hald – kort præsentation v/ Carlo 

Blev gjort! 
 

3. Siden sidst. Har vi oplevet noget relevant, vi vil dele med hinanden? 
I Gjellerup har de arbejdet med visioner gennem længere tid. Det har afstedkommet mange diskussioner 
om gudstjenesteformer. Den samlede facit indtil videre er, at det er meget svært at please alle i et sogn, 
da forventninger, ønsker, meninger og syn på teologi og menighed er så forskellige. Inge Marie arbejder 
på at give rum for hinanden og dermed kunne se det fine i at kunne være sammen om gudstjenestelivet 
trods forskellighederne.  
Hun er også kommet med i gudstjenesteudvalget for ”Himmelske dage på Heden” (Danske Kirkedage 
2019). 
Margrethe har været sammen med deltagerne i ”Prædikenbeskrivelse”. Det ser lovende ud. 
 

4. Generel diskussion om udvalgets kurs fremover. Hvordan arbejder vi bedst og mest meningsfuldt i en tid 
hvor det er svært at samle mennesker til foredrag og workshops? (Kommissorium og udvalgets spørgsmål 
til menighedsrådene som bilag) 
Vi diskuterede forskellige muligheder: 
a) Brug af ”kendisser” kan sikre at der kommer nogle – og at man får noget med hjem. Men det er en dyr 
løsning og vi er generelt i tvivl om, hvem der egentlig er ”kendisser” indenfor vort felt. 
b) Være facilitator for arrangementer i provstierne. Provstiet er en god geografisk størrelse, hvor 
præsterne kender hinanden. Vi kunne lave oplæg til f.eks. et arrangement, hvor der indgik samarbejde 
mellem præster og organister. Vi mener at det skulle være muligt for (de fleste) organister at deltage 
selvom mødet blev på en hverdag i forlængelse af et ordinært præstemøde. 
Vi kunne opstille et punktprogram med fokusområder for provstierne, hvor de kunne vælge det 
fokusområde, de selv syntes var mest interessant p.t. 
c) Oprettelse af adhoc-grupper. Vi snakkede (igen) om at få lavet en kortfilm om gudstjenesten 
/højmessen målrettet konfirmander – og f.eks. en idebank til hvordan man kan bruge 
konfirmandundervisningens andagt som gudstjenestetræning/ -forberedelse. 
 
Vi gennemgik også kommissoriet hvor vi enedes om at nedprioritere at have et årligt temaområde. 
Ligeledes nedprioriterer vi også indsamlingen af viden og formidling af materialer, da dette i dag i de 
fleste tilfælde formidles via nettet. 
 

5. Program for 2018: opdatering af det vedtagne og forslag til efterårets tiltag. Orientering om fællesmøde 
for udvalgene, lørdag d. 17. november 9.30 – 16 på Salling Efterskole. 
Thomas orienterede 



 
6. Ideer til indhold af inspirationstur for os i udvalget. Thomas og Margrethe foreslår besøg i København og 

Lund. Dato fastlægges. 
Dato: 1. -2. november 2018. Vi arbejder videre med planer om at flyve fra Karup til København d. 1. 
november og besøge diverse steder og mennesker af interesse for vort arbejde. 
Om aftenen tager vi toget til Lund, hvor vi overnatter. 
2. november er vi i Lund med besøg i Lund domkirke, møder Karin Sundmark og evt. nogle kirkemusikere 
+ hvad der kan komme til af muligheder. De har i Sverige p.t. fokus på deres nye Kirkehåndbog/Alterbog, 
der tages i brug overalt i landet Pinsedag 2018 - hvor ny musik også spiller en væsentlig rolle. Det kunne 
være interessant at høre (foreløbige) erfaringer fra. 
Vi tager tog til Kastrup og flyver hjem fredag aften. 
 

7. Kurser for os i udvalget? 
Der er p.t. ikke nogle relevante kurser.  
 

8. Kørsel for lægmedlemmer! 
Thomas havde glemt skemaerne. De sendes på mail sammen med referat. 
 

9. Evt. 
Næste møde er allerede aftalt: onsdag d. 2. maj kl. 9.30 – 12.30 i Holstebro Valgmenighed. 
3. møde i 2018 blev aftalt til: onsdag d. 22. august kl. 9 – 12 i Viborg bispegård. 
Vi afventer om vi skal holde et 4. møde eller om vi kan ordne det i forbindelse med vores studietur. 

 

 


