
Viborg stifts Gudstjenesteudvalg 
 
Referat fra møde torsdag d. 2. februar kl. 10 – 13 i Viborg stiftsbibliotek 
 
Afbud fra Karen (studieorlov) 
 
Dagsorden: 
 

1. Dagens forstyrrelse / dagens ord / dagens salme. V/ Karl Georg 
Karl Georg mente at Folkekirken selv har brug for forstyrrelse - og at migrantmenigheder kan bidrage til 
dette ved at udfordre med andre måder at være kristne på, fejre gudstjeneste på og engagere sig 
samfundsmæssigt. Det kan give nye øjne at se med for Folkekirken. Det er sundt! 
 

2. Siden sidst. Har vi oplevet noget relevant, vi vil dele med hinanden? 
Vi tog en runde, hvor der ikke var det store nye. 
 

3. Kort evaluering af vore arrangementer siden sidst. Er der noget at tage ved lære af? 
Vi diskuterede hvad grunden til den ringe opbakning til workshoppen om musikgudstjenester kunne være 
– uden dog at kunne pege på en enkelt særlig grund. Men vi mener stadig at arrangementet er en god idé 
– og vil genudbyde det om et år eller to. 
Vi diskuterede i den forbindelse om det var muligt at sende indbydelser direkte til stiftets organister, da 
det lader til at de sjældent modtager vore tilbud fordi præsterne glemmer at videresende. 
Thomas spørger i stiftet om evt. muligheder. Anders foreslog at de selv oprettede et netværk, som vi 
kunne sende til – ligesom vi allerede gør med K&K-medarbejderne. Også dette vil Thomas forhøre sig om. 
 

4. Brainstorm om gode ideer og konkrete forslag til kurser, foredrag etc. i resten af 2017 
Kursusdag i Haderslev med Mette Gautier og Christine Toft Kristensen viser sig at være FUVs årlige 
stiftskursus, der udbydes i alle stifter. Det kommer derfor også til Viborg (i september) hvorfor vi 
selvfølgelig kobler os på det sammen med undervisningsudvalget. 
 
Da kommunikationskurset 2017 med Hanne Dalsgaard allerede er fyldt, besluttede vi at udbyde ét mere i 
dette år – også i betragtning af at vi har økonomi til det, da vi har et mindre kursusudbud i år p.gr.a. de 
mange reformations-arrangementer. Margrethe vil gerne deltage på kurset. Thomas kontakter Hanne for 
datoer i oktober eller november. 
 
Vi enedes om ikke at udbyde mere i efteråret end kurset om prædikenbeskrivelse d. 22. september. I 
samme måned kommer så som sagt, kursusdagen med Mette Gautier og Christine Toft Kristensen. 
Derefter peaker reformationstilbuddene sandsynligvis frem mod d. 31/10. Måske vi kan koble os til nogle 
af dem og være medindbydere/hjælpe til/udbrede fokus. Vi er opmærksomme! 
 
På forespørgsel fra sognepræst Karsten Christensen i Harboøre undersøger vi om vi kan lave en kursusdag 
eller et foredrag om plejehjemsgudstjenester. Thomas kontakter Niels Berthelsen i Langenæs. Margrete 
kontakter Jeppe Carsche Nissen, som er plejehjemspræst på Sølund i København. 
Får vi noget på plads udbydes det i maj eller juni. 
 
Indkig i 2018 – hvad kunne være relevant at sætte fokus på? 
Vi havde en længere snak om, hvad der presser sig på i FK for tiden og hvad der kunne være relevant for 
os at tematisere. Vi kredsede mest om forholdet mellem højmesse og særgudstjenester – fordele og 
ulemper ved selvstændige dåbsgudstjenester, segment-gudstjenester (for særlige grupper) og tematiske 
gudstjenester. Samtidig med at vi gerne vil styrke højmessen og gøre den medinddragende og ”for alle”, 
må vi anerkende særgudstjenester som fuldgyldige gudstjenester, så disse ikke opfattes som 
mindreværdige trædesten til den ”rigtige” gudstjeneste (=højmessen). Bliver gudstjenestelivet for 



fragmenteret nærmer vi os imidlertid det, der før i tiden betegnedes privatmesser – hvilket ikke er 
ønskeligt og modarbejder evangeliets budskab om énhed, solidaritet og fællesskab. 
Vi fandt dog ikke den helt skarpe tilgang eller problemformulering – og kunne heller ikke komme på, 
hvem, der kunne være god at invitere til at sige noget om det. 
Vi tager det op igen på næste møde. 
 

5. Foredrag med Thomas Reinholdt Rasmussen og Iben Krogsdal d. 30. maj. 
Hvem deltager - og hvem tager sig af hvad? 
Thomas, Margrethe, Karl Georg og Anders deltager. Anders vil gerne spille klaver, hvis det er. 
Karen byder velkommen. Thomas finder sted: Houlkær kirke eller Søndermarkskirken. 
Vi får (glat) kaffe ved ankomst. Frokost undervejs. Indbydelse kommer ud sidst i februar. 
 

6. Kurser for os i udvalget? 
Thomas og Margrethe deltager i Nordisk homiletisk konference d. 24. – 25. august i Kbh. 
 

7. Ændring af dato for fælles inspirationstur til Århus d. 11. juni. Jeg er desværre blevet forhindret den dag. 
Kan vi flytte det til august? 
Vi forsøger at flytte turen til d. 3. eller 10. september. 
  

8. Kørsel for lægmedlemmer! Udfyldt på mødet. Thomas sender ind. 
 

9. Evt. Thomas tager et gummiarmbånd fra årets konfirmandtræf med til alle. 
 
Referent: Thomas 


