
GUDSTJENESTEN I CENTRUM
Weekendkursus for alle menighedsrådsmedlemmer og 
kirkeligt ansatte i Roskilde stift

Fredag d. 5. - søndag d. 7. oktober 2018 
Liselund kursuscenter 

Slotsalléen 44, 4200 Slagelse. Parkering er mulig ved kursusstedet

Arrangør: Religionspædagogisk Udvalg. Initiativgruppe: Peter Fischer-Møller, Jes Nysten, Jens Elkjær Petersen og Stinna Ahrenst



PROGRAM
FREDAG
16.00:  Ankomst, kaffe, indkvartering
17.00:  Middag 
18.00: Velkomst v. Jes Nysten. Optakt til gudstjenesteforståelse: 
  Besøg i kirkesalen m. samtale om gudstjenestes forløb, liturgi og rum 
  v. Erik A. Nielsen 

LØRDAG  
08.00:  Morgenmad 
08.45:  Andagt
09.15:  Spændingskurven i gudstjenesten- hvor kan man selv deltage? 
  Erik A. Nielsen og Jes Nysten fortsat
12.00:  Frokost
13.00:  Musikken i gudstjenesten v. Ole Brinth 
17.00:  Arbejde med gudstjenestens elementer 
18.00:  Middag 
19.30:  Salmesangsaften v. Hans Anker Jørgensen 

SØNDAG 
08.00:  Morgenmad 
09.00:  Forberedelse til gudstjeneste
10.00:  Gudstjeneste i kirkesalen
11.30:  Hvad tager vi med hjem? 
12.00:  Frokost 

PRIS OG TILMELDING
3000 kr. pr. deltager indbetales senest 15. juni 2018 og inkluderer alle måltider og overnatning 
i enkeltværelse. Udgiften afholdes af kirkekassen og betales til kontonummer: 
0216-4069022103. Indbetalingen mærkes RSRU. Tilmelding er først gældende ved betaling. 

Elektronisk tilmelding fra stiftets hjemmeside: roskildestift.dk

Gudstjenesten -  i menighedsrådets hænder og til menighedens inspiration
Jamen er gudstjenesten ikke først og fremmest præsternes ansvar? Nej, det er den faktisk ikke i 
en evangelisk-luthersk kirke som vores. Her er det menigheden – og altså i praksis menighedsrå-
det – der sørger for at det er muligt at samles for at høre Guds ord, samles omkring bekendelse, 
bøn og tak til Gud. Gudstjenesten udfolder sig som et samarbejde mellem menigheden, præsten 
og de kirkeligt ansatte. Vi ser det afspejlet i den kirkelige lovgivning, hvor menighedsrådet skal 
inddrages i drøftelserne og godkende af ønsker om ændringer i højmessens liturgi.

Kurset her vil give nye og mere erfarne menighedsrådsmedlemmer og deres præster inspiration 
til det fælles arbejde med den lokale menigheds gudstjeneste. Velkommen. 

Biskop Peter Fischer-Møller


