
Referat fra møde ang. gudstjeneste(fornyelses)udvalget under Ribe Stift d. 1. april 2014 
 
Til stede: Biskop Elisabeth Dons Christensen, MR-medlem Kamma Nielsen, sognepræst Arne 
Mårup, sognepræst Henrik Skov-Pedersen,  
 
Kort præsentation af de tilstedeværende. 
 
Flere præster er optaget af gudstjenestegrupper og delagtighedstanken. 
 
Udvalgets fremtid: Udvalgets arbejde skal gerne kunne indplaceres i stiftets vision. Det hører 
ind under “vedkommende formidling af evangeliet” eller “engageret og inspirerende 
dåbsoplæring og oplysning om kristendommen”. Hvis udvalgets formål kommer med i 
visionen, sikrer det, at drøftelserne bliver til gavn for hele stiftet. 
 
Udvalget tror ikke på et stiftsbaseret forum, men så gerne et landsdækkende forum for 
gudstjenestefornyelse og –inspiration. Mens udvalget er nedsat i Ribe stift, skal det være 
opmærksom på, hvordan det kan være en ressource i stiftet. 
 
Flere spørgsmål venter på endelig afklaring: 
Hvordan kan vi formidle et engagement for gudstjenesten, uden at formålet bliver trukket ned 
over hovedet på udvalget? 
Får vi et kommissorium at handle ud fra, eller skal vi selv opfinde vores formål? 
 
Man kunne forestille sig en kvotestilling i stil med de øvrige udvalg, så en præst fx kan komme 
ud til inspiration for menighedsråd. Så er det vigtigt, at udvalget formulerer nogle mål: Fx 
forsøgsarbejde i sognene, behovet for inspiration osv. 
 
Udvalget har pt. ikke selv ressourcer til at tage rundt på besøg til menighedsrådene. 
 
Hvad skal vi diskutere? 

- hvilke felter vil I prioritere i første omgang? 
- styrke bevidstheden om gudstjenesten 
- være en ressource for at styrke folks uvidenhed om kristendommen ved at give højere 

bevidsthed om gudstjenesten. 
 
Udvalget kunne være i kontakt med FUV og indsende emner til videre undersøgelse dertil. 
 
Et stort problem er, at gudstjenesten opfattes som præstens. Spørgsmålet er, om det altid har 
været sådan, men vi vil gerne fremme frivillighedsinitiativet og medejerskabet. 
 
Forslag til formål og arbejdsopgaver? 

- hvordan bliver gudstjenesten mere menighedens og ikke kun præstens? 
- Hvis der er brug for en sekretær, kan udvalget også ytre et ønske om det 
- Hvad bruger vi undersøgelsen til? 
- Landsdækkende ressourcecenter 
- Samtalekort – hvem gør hvad? 
- Hvordan kan vi få inspirationen ud i stiftet – modeller?! 



- Samarbejde med øvrige udvalg i stiftet 
 
Supplering af udvalget: 

- Lasse Toft Eriksen overvejer positivt at gå ind i udvalget. 
- Poul Ivan Madsen går ind som provst. 
- Evt. en præst mere. 

 
Præster i Tønder provsti arbejder med gerontopædagogik, fx demensgudstjenester, og 
gudstjenesteudvalget kunne med fordel inddrage indsigter derfra. 
 
Om muligt vil udvalget gerne have samtalekort med i udsendelsen med Stiftnyt. I første 
omgang har vi en deadline til næste blad d. 4. maj. Formatet skal være A4-format, for at det 
kan sendes med ud. 
 
Steen undersøger omkostningerne vedr. trykning af samtalekort. 
 
Udvalget har aftalt et nyt møde d. 11. april hos Arne Mårup, Skippervænget 25, Hjerting kl. 10-
12. Dagsordenen bliver samtalekortene og formulering af formål. 
 
Referent Steen Frøjk Søvndal 
 


