
Notat fra møde d. 24. april 2019 i udvalget vedr. strategi for udbredelse af samtalen vedr. gudstjenesten, 

i forlængelse af de kommende rapporter fra fagudvalgene.  

Deltagere: Anne-Sophie Olander, Per Rasmussen og Marianne Pedersen (ref.) 

Vi talte om en to-benet strategi: 

1. Formidling af materiale om rapporterne, der lægger op til samtale i de enkelte sogne/menighedsråd 

2. Afholdelse af inspirations-/tema-dage for menighedsrådsmedlemmer, kirkemusikere og præster 

Ad 1. Marianne har talt med Anita Engdahl, der har talt med Jørgen Demant og Nete Enggaard fra hhv. 

”Gudstjenesteudvalget” og ”Dåb og nadver”-udvalget. De kan oplyse, at der fra begge udvalg kommer 

rapporten samt en pixiudgave – om det bliver samtalemateriale står ikke helt klart endnu. Men der 

arbejdes på det og der er stor interesse i at lave noget fælles materiale, som kan bruges landet over.  

Vi vurderer derfor at vi afventer materialet fra udvalgene, som forventes klar i slutningen af maj.  

Ad 2. Anita Engdahl foreslog desuden at vi evt. samarbejder med stiftets religionspædagogiske udvalg ang. 

afholdelse af temadage. Marianne har talt med religionspædagogisk konsulent Stinna Ahrenst, der er 

positiv over for ideen.  

Vi aftalte at Anne-Sophie kontakter udvalgets formand Jens Elkjær med henblik på et samarbejde – og et 

møde herom inden sommerferien, så vi kan nå at booke oplægsholdere. 

Temadagenes form og tidspunkt 

De skal finde sted i efteråret 2019/forår 2020 (Marianne tjekker med Anita ang. evt. høringsfrist fra 

biskopperne). Vi talte om at afholde dem 3-4 steder i stiftet, så det er relativt tæt på alle. F.eks. Køge, 

Holbæk og Slagelse. Vi overvejer muligheden af både at holde temadage på lørdage og en ”light”-version: 

temaaftener. Desuden vil vi gerne sikre at der bliver en opsamling på dagene senere i liturgiudvalget. 

PR 

Skal foregå både gennem provstier og distriktsforeninger 

Temadagenes formål 

- at inspirere til hvorfor samtalen er vigtig 

- formidle oplysning og viden om gudstjenesten 

- give værktøjer til at tage samtalen lokalt 

Temadagenes indhold 

- Indspark omkring at liturgi er mere end ord. Vi kommunikerer i gudstjenesten også via musik, kropssprog, 

indretning af rummet, udsmykning etc. Og at det hele er en del af budskabet. 

- Vigtigt at det ikke bliver indforstået! Helst både lægfolk, kirkemusikere og præster/teologer som 

oplægsholdere. 

- Små andagter undervejs, synge gamle og nye salmer (evt. Sigurd Barrett) 

- Temaforslag: ”Forholdet mellem det fælles og det enkelte sogn” eller ”Samvirke om gudstjenesten”. 

- Panel med lægmand, præst og kirkemusiker – med forskellige holdninger til gudstjenesten, men med 

fokus på ”hvad betyder mest for dig i gudstjenesten?” Som inspiration til et muligt emne at begynde 

samtalen hjemme i sognet med. Et fælles udgangspunkt, selvom vi sikkert er uenige om mange ting. 

- Vigtigt at temadagen både retter sig til ”traditionalister” og ”fornyere” – vi vil gerne skabe rum for at alle 

deltager i samtalen. 

 

Ideer til oplægsholdere 

MR-formand fra Skt. Jakobs kirke, Østerbro – om betydningen af at tage samtalen. 

Bent Flemming Nielsen eller Jette Bendixen Rønkilde (liturgisk viden). Christiane Gammeltoft-Hansen, 

Rasmus Nøjgaard, Tine Illum og Søren Andreasen eller en fra Haslev kirke (arbejde med liturgisk fornyelse). 



Siden sidst: 

Jeg lovede at undersøge hvem der er medlemmer i arbejdsgrupperne; Bent Flemming Nielsen og Birgitte 

Graakjær-Hjort sidder i dåb og nadver, Rasmus Nøjgaard, Tine Illum og Peter Arendt fra Haslev sidder i 

gudstjenestegruppen. 

Her er links til begge udvalg: 

Link til kommissorium og liste over medlemmer vedr. dåb og nadver: 

https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/8/e/b/3/8eb3734eaa550e202c916806b89b35731d37d

1b7/Kommissorium%20for%20liturgiarbejdsgruppe%20vedr.%20d%C3%A5b%20og%20nadver.pdf 

Link til kommissorium og liste over medlemmer vedr. gudstjenesten: 

https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/a/d/d/2/add2bf013378cd8b42e9bc338aee04ac2da6b5

8a/Kommissorium%20for%20liturgiarbejdsgruppe%20vedr.%20gudstjeneste.pdf 
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