
Referat fra Viborg stifts Gudstjenesteudvalg Møde onsdag d. 2. maj kl. 9.30 – 12.30 i Holstebro 
Valgmenighedslokaler, Skolegade 32, Holstebro  
 
Dagsorden: 
 

1. Dagens forstyrrelse / dagens ord / dagens salme v/ Anders. 
Vi lærte en sang fra 100 salmer. Nr 805: ”Når æbletræets hvide gren” – og snakkede om i hvilke 
sammenhænge den er brugbar. 
 

2. Siden sidst. Har vi oplevet noget relevant, vi vil dele med hinanden? 
Margrethe fortalte at det går godt med prædikenbeskrivelse-arbejdet. 
Thomas orienterede om sin nye stilling som uddannelseskonsulent i stiftet, hvor han dog fortsætter som 
sognepræst i Vesterbølle og som stiftspræst for gudstjeneste men med færre opgaver i de to ansættelser. 
Konsekvensen for gudstjenesteudvalget bliver at vi ikke sætter nye større projekter i gang uden støtte 
udefra, men holder niveauet nogenlunde på det plan det har været de sidste par år. 
 

3. Vi tager en generel diskussion om hvad vi læser ud fra tilbagemeldingerne på menighedsrådenes visioner 
for gudstjenestelivet. Tendenser / overraskelser / hvad vægtes tilsyneladende højest…? 
Hvordan kan vi være med til at implementere noget af det, der lægges vægt på? 
(Thomas’ sammendrag af tilbagemeldingerne som bilag) 
Vi havde en lang og livlig snak om tilbagemeldingerne. Vi lagde mærke til følgende ting (i lidt tilfældig 
rækkefølge): 
Hovedtendens: Højmessen står generelt svagt. Særgudstjenester står stærkt og der laves mange af dem – 
og mange menighedsråd vil gerne have endnu flere. 
Begrundelserne for dette er enslydende: Det giver flere i kirke, mere variation og dynamik og lægger 
meget nemmere op til et nyere gudstjenesteudtryk. Men der er tydeligvis meget forskellige behov fra den 
lille landkirke til den store bykirke, hvilket også afspejles i visionerne. 
Mange vil gerne have de øverste bænke udskiftet med stole for at øge fleksibiliteten i rummet.  
Vi snakkede internt om, at det kan mange steder give rigtig god mening. Bænke kan dog rumme flere 
mennesker og det øger fællesskabsfølelsen at være ”sammenbænket”.  
Der er i visionerne også flere der ønsker mere ”teknologi”: projektor/storskærme.  
Vi snakkede derfor også i udvalget om de positive og negative ting ved dette. Skærme skal bruges med 
stor omtanke og med fornemmelse for liturgien og rummets karakter og skal installeres med sans for 
æstetik. De kan let ”tage magten” og ændre på hele gudstjenestens karakter.  Men bruges teknologien 
med omtanke kan den være med til at øge den pædagogiske vinkel ved at flere sanser inddrages, hvilket 
er et stort plus og da også det, der først og fremmest lægges vægt på i visionerne.  
I forbindelse med sang og musik har flere menighedsråd ønske om at have kor – også blot som ad-hoc 
kor, der er uden binding/tilmelding (f.eks. med øvning ½-1 time inden gudstjenesten). Det giver 
involvering og inddragelse. Der er tillige et udpræget ønske om at bruge nye salmer. Rigtig mange har 
investeret i (især) det nye tillæg ”100 Salmer” – og bruger det. 
Også mange ønsker om øget brug af klaver og andre instrumenter præger tilbagemeldingerne.  
Samlet set kan man sige, at de fleste af visionerne tilkendegiver bevidsthed om at alting har sin pris – også 
når det drejer sig om gudstjenester. Et tilvalg af én ting, bliver som regel til et fravalg af noget andet. De 
ting, der i den forbindelse har stor betydning er bl.a.: 

 Forskel på bykirke (-sogn) og landkirke (-sogn) 

 Hvilket kirkerum der er til rådighed (sammen med øvrige lokaler) 

 Menighedsrådets sammensætning og målsætning (ambitionsniveau) 

 Sognets ressourcer – både kvantitativt og fagligt 
 

Derudover har vi bidt mærke i: 



 at der ikke skrives ret meget om børn og unge (måske fordi der ikke direkte er blevet spurgt om 
dette i materialet?) 

 at det er gavnligt med jævnlige evalueringer i rådet, hvor der ikke blot bygges ovenpå, men også 
udvises mod til at skære det fra, der ikke har tilstrækkelig tilslutning. 

 
 

4. Program for 2018: opdatering af det vedtagne og forslag til efterårets tiltag. Der er deadline for at få det i 
samlet program d. 4/5! 
Fællesmøde for udvalgene, lørdag d. 17. november 9.30 – 16 bliver IKKE på Salling Efterskole. Dato 
fastholdes, men sted ændres. 
Stiftsudvalgenes fælles inspirationsdag bliver i Salling-hallerne i Roslev. Men samme tidsramme og 
program som førhen annonceret. 
Vi foreslår at vores workshop kommer til at handle om sang og musik. Vi vil prøve at invitere Mads 
Djernes og Christine Toft Kristensen til at komme med oplæg om f.eks. brug af afspillet musik, korarbejde, 
brug af nye salmer og andre instrumenter m.m. – og efterfølgende gruppearbejde. Thomas spørger dem. 
 
Vi blev enige om at invitere Birgitte Kragh Engholm til at holde oplæg om ”den fremtidsgodkendte 
gudstjeneste”. Enten i efteråret 2018 eller foråret 2019. Thomas spørger hende. 
 

5. Samtalekort om gudstjenesten. Drøftelse af formuleringer (Thomas´ kommentarer som bilag) 
Vi valgte at udsætte dette punkt til næste møde. 
 

6. Ideer og nærmere fastlæggelse af indhold på inspirationsturen d. 1.-2. november. Tidsplan drøftes. 
Den overordnede plan er at være i København hele eftermiddagen torsdag d. 1/11 med forskelligt 
program. Så med tog til Lund om aftenen – overnatning i Lund - og på Stiftsgården i Lund fredag d. 2/11 
hvor hovedindholdet bliver en orientering om forarbejdet og ibrugtagningen af den nye Kyrkohandboken. 
link til denne: https://via.tt.se/pressmeddelande/nya-kyrkohandboken-publicerad-pa-
webben?publisherId=1344892&releaseId=2139104 
Evt. også en sightseeing i Lunds Domkirke, hvis det kan lade sig gøre (eller noget andet). 
Vi tager om aftenen tog til Kastrup og flyver hjem. 
Thomas bestiller billetter til alle til flyvningen Kbh. - Karup t/r 
 

7. Kurser for os i udvalget? 
Intet nyt 
  

8. Kørsel for lægmedlemmer! 
Blev gjort 
 

9. Evt. 
Intet 
 
Referent: Thomas Felter 
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