
Viborg stifts Gudstjenesteudvalg 
 
Referat fra møde tirsdag d. 20. oktober kl. 10.00 – 12.30 i Bispegårdens Bibliotek, Domkirkestræde 1  
 
 
Dagsorden: 
 

1. Præsentation af hinanden og velkommen til Pernille Vigsø Bagge 
 

2. Dagens ”forstyrrelse” v/ Thomas F 
Thomas fremlagde nadverritualet fra Himmelev kirke, som nu er brugt næsten 1 år i Vesterbølle. Vi fik en 
god diskussion om det, der ikke kan ses/læses ud af et ritual på skrift, men først opdages under brug. 
 

3. Siden sidst. Har vi oplevet noget relevant, vi kan dele med hinanden? 
Vi fik snakket om måder at holde nadver på under Coronakrisen. Om, hvordan vi kan holde Alle Helgen 
gudstjenester – og juleaften. Kreativiteten er stor! 
 

4. Drøftelse om at få en kirke- og kulturmedarbejder i udvalget. Hvem kan vi spørge? 
Der var enighed om at det ville være godt at få en K&K-medarbejder i udvalget. Især én, som er med i 
planlægningen og refleksionen over indhold af gudstjenester og også har en bred liturgisk erfaring. 
Thomas spørger Henriette Kvisgaard i Mejdal. 
 

5. Orientering om igangsatte projekter og brainstorm over gode ideer og ønsker inden for området. Vi 
vender fyraftensmøde for MR d. 29/1 og får det aftalt mere detaljeret – og skal drøfte om det skal 
udsættes et par måneder, for at de nye MR kan se det på DAP som en nyhed. 
Der er fyraftensmøde om ”Folkekirken under Corona” d. 19/11. Det gennemfører vi med 9 deltagere. 
D. 21. januar er der fyraftensmøde om ”Det svære salmevalg” (især for nye præster).  
Vi blev enige om at udsætte vores fyraftensmøde om gudstjenester for de nye i menighedsrådene til 
fredag d. 16. april. Vi aftaler detaljerne for oplæggene på næste møde. 
Pernille foreslog at vi laver et kursus/foredrag om demensgudstjenester. Vi har dog lavet et kursus ”kirke 
for demensramte” i 2018 med Mette Gautier og Christine Toft Kristensen. Det var meget efterspurgt med 
31 deltagere. (Indbydelse vedhæftet). Vi kunne ”genudsende” samme kursus eller prøve en anden vinkel: 
FUV har i Rose Marie Tillisch en foredragsholder til det (manchet er vedhæftet). Eller vi kan målrette det 
mere til plejehjemsgudstjenester generelt. Vi undersøger lidt mere – og tager det op på næste møde. 
Thomas O foreslår et inspirationsmøde omkring børnegudstjenester. Det drøfter vi også videre på næste 
møde når vi (forhåbentlig) har en K&K-medarbejder med i udvalget. 
 

6. Konkrete forslag til kurser, foredrag etc. 
Se forrige punkt. 
 

7. Orientering om kurser og konferencer for udvalgets medlemmer (Haslev og Leitourgia) 
Hanne og Pernille melder sig selv til Haslevkonferencen. Thomas F melder Thomas O til, når der er grønt 
lys fra MR til, at han kan deltage. 
 

8. Evt. 
Næste møde bliver d. 5. januar 2021 kl. 10-12.30 i Landemodesalen i Viborg Bispegård. Thomas O står for 
den indledende ”forstyrrelse”. 


