
  ”Gudstjenesteliv – liv i gudstjenesten” – en arbejdsgruppe i Haderslev Stift 

 

   I 2011 indledte man i vores nabostift, Haderslev,  et projekt under ovennævnte titel. 

   Jeg har deltaget i en del af dette arbejde. Det er overordentligt spændende og jeg vil gerne fortælle 

noget om det.  

   Tanken er, at man fra stiftets side gerne vil sætte en proces i gang, hvor man får sognene til at 

kaste lys over deres gudstjeneste med udgangspunkt i spørgsmål som:  

  Hvad er der på spil i gudstjenesten?  

  Hvornår er der liv i gudstjenesten?  

  Har I det gudstjenesteliv, I ønsker jer? 

 

   Tanken er, at denne proces skal virke ”nedefra” i hvert sogn for sig, idet man understreger, at det 

ikke bare handlede om at finde nyt, men at finde det, der var centralt og passede til hver enkelt 

sogn. 

 

   Gudstjenestekonsulenter 

   Til dette formål er der nedsat en arbejdsgruppe, i første omgang med sp. Tine Illum, provst 

Hanne-Birgitte Kristiansen og organist Søren Andresen. Siden er denne gruppe blevet udvidet med 

en del præster, der har deltaget i et par fælles kurser og møder med henblik på at man kunne virke 

som ”gudstjenestekonsulenter”. Tanken er, at hvert sogn kan vælge en måde, hvorpå man ville sætte 

fokus på gudstjenesten: Studiedag, værkstedsgrupper, projekt   osv.   

   ”Menighed møder menighed”, hvor en menighed drog fra sit sogn til et andet til gensidig 

inspiration, er en af flere arbejdsformer. 

   Samtidig er der udgivet en arbejdsmappe, der er blevet udsendt til sognene med forslag til 

læsestof, oplægsholdere, PR-muligheder. 

   Materialet kan downloades fra Haderslev Stifts hjemmeside: 

http://www.haderslevstift.dk/fileadmin/filer/gudstjenesteliv/Gudstjenesteliv_-

_liv_i_gudstjenesten.pdf 

 

   Forløb og fremtid 

   Jeg kom selv med i 2012 og har siden deltaget i to små kurser og en arbejdsdag. Det ene kursus 

foregik i Lund i Sverige, hvor vi især fokuserede på gudstjenestelivet i Helge Ands Kyrka, hvor 

menighedens ejerskab i forhold til gudstjenesten har været i centrum i en model, udiklet af præsten 

Fredrik Modéus. Det er denne model som sp. Kirsten Sønderby, Bryndum – V. Nebel arbejder med 

for tiden, man kan se hendes beskrivelse i en anden artikel her på hjemmesiden. Vi deltog i en 

højmesse, hvor stort set alle funktioner var uddeleret til frivillige, der var kun to ansatte til stede den 

dag, hvoraf den ene var præsten.  Fornemmelsen af at gudstjenesten var et fælles anliggende var 

mærkbart til stede, det var højst inspirerende. 

   De øvrige gudstjenestekonsulenter, der alle er fra Haderslev Stift, er hver blevet tilknyttet et 

provsti. Jeg har ikke noget og kan således ikke gøre mig erfaringer på den måde, men i det hele 

taget er meget af arbejdet stadig i sin vorden, så man kan endnu ikke danne sig noget samlet billede 

af, præcis hvor mange sogne, der har fået sat fokus på deres gudstjeneste. Et spørgsmål bliver 

selvfølgelig også, hvordan den kommende biskop i Haderslev vil fortsætte initiativet. 

   Hvis nogen er interesseret i yderlige informationer eller måske ligefrem af at lave et forløb, hvor 

man i sognet sætter fokus på, hvordan gudstjenesten skal være, står jeg med stor fornøjelse til 

rådighed. 

 

    Arne Mårup, sognepræst, Hjerting  


