
Ribe stifts gudstjenesteudvalg 

Referat af møde 25. november 2014 i Ribe bispebolig: 

Næste møde: Tirsdag d. 3. februar kl. 9.30 samme sted. 

1.Velkomst ved biskoppen.  

Hele udvalget til stede: Biskop Elof Westergaard, provst Poul Ivan Madsen, menighedsråds-
medlem Thorkil Sohn, Husby, menighedsrådsmedlem Kamma Nielsen, Grindsted, menighedsråds-
medlem Marie Christensen, Bryndum, domorganist Birgitte Ebert, Ribe, organist Christine Toft 
Kristensen, Billund, sognepræst Steen Søvndal, Grindsted, sognepræst Henrik Skov Pedersen, 
Vejen og sognepræst Arne Mårup.  

2. og 3. Referat v. Arne Mårup (punkt 1-7) og Steen Søvndal (punkt 8f). Dagsorden godkendt 

4. Siden sidst: 

a) Gudstjenesteudvalget på Stiftsmødet: Marie og Henrik var tilstede. Der var blandet 
tilbagemelding på samtalekortene, men vi kan konstatere at de er blevet set – dog ikke altid brugt – 
der kom i alt fald nogle gode samtaler ud af det på selve mødet. 

Der var enighed om, at det var godt at få gudstjenestelivet på menighedsrådenes dagsorden, også for 
at få klargjort forskellighederne indbyrdes i rådene. 

b) Liturgikonference på Emmaus, Haslev: Christine, Steen, Henrik og Arne deltog. Meget 
inspirerende arrangement, dog præget af en deltagermæssig skævhed med for mange præster i 
forhold til organister og menighedsrådsmedlemmer. En arbejdsgruppe vil fortsætte processen med 
at få liturgi på dagsordenen i Folkekirken, man håber på at få det lagt i FUV-regi fremover som et 
landsdækkende forum. Blandt flere temaer var også spørgsmålet om gudstjenesterummets samspil 
med liturgien. 

c) Biskoppernes konference. Henrik og Elof deltog. Lidt blandede reaktioner, for biskopperne var 
det klargørende – der er en vis usikkerhed i bispekollegiet mht. hvorledes man skal gribe de 
liturgiske spørgsmål an. Hvor ”ensrettet” skal man være etc. Der var dog også efterfølgende en vis 
utilfredshed på mødet over at andre deltagere ikke var blevet brugt i det omfang, man havde håbet 
på. 

Elof fremlagte et skema til overvejelser over, hvordan liturgien skal placere sig fremover i 
spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse. Især organisterne gjorde opmærksom på, at de 
nyuddannede præster ofte står liturgisk blanke og derfor har brug for genkendelighed og faste 
former. Elof mente, at fremtidige ritualbøger nok måtte bestå af en kerne – klar som Aalborg 
Akvavit! – men med mulighed for variationer, ligesom begravelsesritualet i dag. 

5. Samtalekort v. Steen Søvndal: 

Henrik har forberedt en skrivelse til Menighedsrådenes og Kirkefondets blade. Der er stadig nogle 
samtalekort på lager, vi afventer situationen mht. genoptryk. 



6. Organist-præstesamarbejde, genoptagelse af mødeforum ved Christine: 

Der er nedsat et underudvalg med Christine, Margrethe Dahlerup-Koch og Georg Græsholt. 

Der bliver fælles inspirationsdag fredag d. 6. marts.  
Stiftet dækker udgifter til foredrag og spisning, præster får dækket kørsel. 

7. Drøftelser om gudstjenesteudvalg. Oplæg ved Henrik, bilag udsendt på forhånd. 

Gudstjenesteudvalg i menighedsråd er obligatoriske i Norge og udbredte i Sverige. 

Godt, hvis menighedsrådene bliver klædt på til at deltage i samtalen om gudstjenesten. Oftest bliver 
gudstjenesten bare ”præstens område”, men en udfordring at få etableret en ligeværdig samtale. 

Vi var positive i udvalget og enedes om at der til de menighedsråd, der vælges næste gang, skal 
udsendes en opfordring til, at man etablerer gudstjenesteudvalg – eller i alt fald får sat sognets 
gudstjeneste på dagsordenen. Birgitte undersøger, hvilke ”pixi-bøger”, man eventuelt kunne 
udsende ved samme lejlighed. 

8. Biskoppens punkt: 

a) Evaluering om ordningen om vielse i det fri 

Elof orienterede om brugen af ordningen indtil videre. Det tyder på at være en succes, og ordningen 
videreføres i 2 år mere.  

Organisterne har udfordringer mht. rammerne og udstyr at spille på. 

 b) Oplægget om forholdet mellem tradition og fornyelse var blevet ”brændt af” under punkt 4 c. 

9. Udvalgets bidrag til Lutherjubilæet i 2017: 

Elof efterlyste indspil fra udvalget til, hvad rolle vi kan spille. Det kunne være noget skriftligt om 
“hvad er en luthersk gudstjeneste?”, sproget i gudstjenesten, menighedens delagtighed i 
gudstjenesten. Der kunne komme et interessant samspil mellem stiftsudvalget for Lutherjubilæet, 
som har møde i næste uge. 

 10. Deltagelse i kurser 

Punktet handler om økonomien og fordelingen af midler mellem udvalgets medlemmer. Indtil 
videre søger vi om deltagelse efter interesse, da der har været tilstrækkelige midler til rådighed 
indtil nu. 

 11. Evt. og næste møde. 

Punkt til næste gang: Præsentation af undersøgelsen om gudstjenesten, især af hensyn til nye 
medlemmer af udvalget.  


