
Weekend om gudstjenesten
 

 
 

Kom og vær med til denne spændende weekend, hvor vi arbejder med højmessens 

(søndagsgudstjenestens) opbygning, salmer og teologi. Vi sætter fokus på 

vekselvirkningen mellem tradition og fornyelse, og du kan hente inspiration til 

hvordan I lokalt, inden for højmessens rammer, kan arbejde med gudstjenestens 

udformning. Vi slutter med en fælles gudstjeneste søndag, udarbejdet af kursets 

deltagere. 

 

Deltagere: Menighedsrådsmedlemmer, inkl. præster, og kirkemusikere og andre 

interesserede.  

Vi opfordrer til, at man tager flere afsted fra samme sogn, så man kan få en fælles 

oplevelse og arbejde videre sammen hjemme.  

 

 

PROGRAM 

 

Fredag 

16.00- 16.30: Ankomst og indkvartering  

16.30: Velkomst 

16.40- 18.00: Gudstjenestens møde mellem nutidsmennesker og kirkelig tradition, 

v. Iben Krogsdal, salmedigter og forfatter  

18.00: Middag 

19.30- 21.00: Musikkens rolle i gudstjenesten, v. Martin Hornstrup, organist i 

Gellerup kirke. Hvilken rolle spiller musikken i gudstjenesten, og hvordan kan man 

styrke menighedssangen? 

 

 



Lørdag 

8.00-9.00: Morgenmad 

9.00-9.15: Morgensang 

9.30-10.45: Højmessens opbygning og spændingskurve v. Lena Kjems, lektor i 

liturgi v. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter: Hvad i højmessen ligger fast, 

og hvad kan der eksperimenteres med lokalt? Hvad er reglerne for højmessens 

opbygning, og hvad er menighedsrådets rolle? 

11.00- 11.40: Erfaringer fra gudstjenestearbejdet i Haslev, v. Niels Jørgen Hansen, 

næstformand i Haslev sogns menighedsråd 

11.40- 11.55: Orientering om liturgiudvalgets tilbud til sognene om gudstjenesten, 

v. Kirsten Vej Petersen  

12.00- 13.30: Frokost og middagspause 

13.30- 15.00: Workshop om prædiken, bønner, musik, nadver, læsninger som 

forberedelse til gudstjenesten søndag morgen 

15.30- 17.00: Workshop fortsat 

18.00: Middag 

19.00- 21.00: Workshop fortsat og socialt samvær 

 

Søndag 

8.00- 9.00: Morgenmad 

9.00- 9.30: Generalprøve på gudstjenesten 

10.00: Gudstjeneste  

11.30- 12.00 Afrunding og evaluering  

12.00 Frokost og afrejse 

 

Tilmelding: 

Kan ske senest 15. november ved indbetaling til nedenstående kontonummer SAMT 

ved at udfylde tilmeldingsformularen: https://forms.office.com/r/ddUX1CENM7  

Tilmelding er kun gældende ved indbetaling.  

Pris: 3000 kr. pr. deltager til dækning af ophold og honorarer.  

Indbetaling til: 0216 – 4069022103. ANGIV TEKSTEN: GUDSTJENESTEKURSUS OG DIT 

FULDE NAVN. 

 

Dato: 4.-6. marts 2022 

Kursussted: Liselund, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse 

 

 

Kurset arrangeres af Roskilde stifts religionspædagogiske udvalg og liturgiudvalg 

https://forms.office.com/r/ddUX1CENM7
https://forms.office.com/r/ddUX1CENM7

