
Møde i Stiftsudvalget for gudstjeneste i Ribe Bispegård, den 30.09.2015 

Til stede: Alle undtagen Arne Maarup, Jette Rønkilde deltog som associeret 

Dagsorden: 

1. Valg af referent: Birgitte 
 
2. Godkendelse af dagsorden:  
Nyt punkt 10: Kursus om nye salmer. 11 tidligere punkt 10, 12 tidligere punkt 11. 
 
3. Opsamling fra sidste møde v. Poul Ivan Madsen 
Fyldig mail fra Arne Maarup ang. igangværende homiletik-kursus i USA. 
Der arbejdes videre med kursusdag præster-organister i et udvalg bestående af Margrethe Koch 
og Christine Toft, suppleret med to personer. En mulig omstrukturering af dette udvalg drøftedes. 
10.000 kr. sættes på budgettet for 2016. Der opkræves betaling for deltagelse. 
 
4. Økonomi og budget for 2016 v. Poul Ivan Madsen 
Stiftet ønsker budget for 2016. Poul Ivan taler med Jette Jepsen om de reelle udgifter ved at holde 
udvalgsmøderne og udarbejder derefter et budget med anslåede tal for kursusdeltagelse, kursus-
arrangement, tryksager m.m. 
 
5. Orientering fra biskoppen v. Elof Westergaard 
Et udvalg under bispekollegiet arbejder videre med liturgiske spørgsmål, bl.a. ved en kursusdag 
med 5-6 oplægsholdere. Det er endnu ikke afklaret, hvilken vej udvalget skal gå, om FUV (tidligere 
TPC) kan bidrage, om Kirkeministeriet evt. skal nedsætte en kommission, om der evt. skal holdes 
et liturgisk stormøde, hvor også den almindelige kirkegænger kan komme til orde, og 
problemstillingerne afklares. 
Et mål kunne f.eks. være en ritualbog med færre autoriserede ritualer, men flere vejledninger. 
Der er udbredt forskellig praksis i de forskellige stifter. 
Nærværende stiftsudvalg var enige om, at der til enhver tid skal være en kerne, der ligger fast, 
både kvalitativt og kvantitativt. 
Lunds Stift har i 5-6 år haft fokus på dåben i forb. med en faldende dåbsprocent. Kan vi hente 
inspiration der? 
En undersøgelse af de danske dåbstal viser, at det kan have en selvforstærkende virkning inden for 
sognet ikke at lade sit barn døbe. Desuden ligger der en social slagside i dåbstallene, lavere 
socialgrupper har ikke mulighed for at samle en familie omkring dåben. 
København: Forsøg med dåbslørdage, hvor kirken står for den efterfølgende dåbsfest. 
Flere har i år henvendt sig til Elof, om julesøndag må afskaffes. Det må afvejes inden for det 
enkelte provsti, så der holdes gudstjeneste i et antal kirker. 
 
6. Homiletisk seminar med Marlene Ringgaard Lorensen og Marianne Gaarden v. Elof Westergaard 
Overvejes til stiftspræstemødet i 2016, evt. med indledning af Arne Maarup 
 
7. Forslag om nedsættelse af stiftsudvalg til liturgisk arbejde med børnegudstjenester v. Christine 
Toft Kristensen 



Christine og Jette danner et udvalg og udarbejder et papir med en vejledning 
 
8. Nye salmeudgivelser v. Henrik Skov-Pedersen 
Henrik har været på konference i Haslev vedr. nye salmer. 
Der er 4 nye udgivelser på vej: 
Maj 2016: 100 nye salmer fra etablerede salmedigtere 
2017: Udgivelse fra Vajsenhuset 250 nyere salmer og sange, supplement til Den Danske Salmebog 
(tekster og melodier af bl.a. Anne Linnet og Helle Søtrup, af hvem en salme blev sunget i 
stiftsudvalget) 
Udgivelse med tekster og melodier af Tine Illum og Søren Andresen 
Lutherrosen, udgivet af Folkekirkens Ungdomskor, nye tekster og melodier med afsæt i Luthers 
salmedigtning. 
Links her til undersøgelser fra København og Frederiksberg 
 
9. Strukturelle forholds (ikke mindst sogne- og pastoratsstrukturens) betydning for 
gudstjenestelivet v. Thorkil Sohn: 
Prisværdigt med møder om sognestrukturen, inden man laver gennemgribende ændringer. Det er 
vigtigt, hvordan sogne hænger sammen, også i selvforståelsen overfor nabosogne. 
Befolkningsstrukturen giver anledning til at tænke løsninger på provstiplan. Ikke for mange 
særpræster. Udgifterne i folkekirken er steget på alle områder, undtagen på præstesiden. 
Finansministeriet har i mange år haft et loft over antallet af præstestillinger, men de kan 
finansieres lokalt.  
Degne(=lægmands)-gudstjenester drøftedes. Også her kræves et klart ritual. Jette udarbejder et 
udkast til liturgi for en sådan gudstjeneste, idet der skeles til ordninger fra Færøerne og Grønland. 
Sættes på som punkt på dagsordenen ved næste møde 
 
10. Kursusdag om nye salmer for præster, organister og evt. kirkesangere fredag d. 3. november i 
Billund. 10.000 kr. sættes på budget 
 
11. Litteratur om gudstjenestens liturgi 
Hvad mener I af Steen Skovsgaard 
Kirkens liturgi af Søren Sørensen 
Folkekirkens gudstjeneste i nutidig og historiskbelysning af Henning Nielsen (kompendium) 
Højmesseordningen af 1992 af Henning Nielsen 
Højmessen i den danske folkekirke, liturgisk håndbog I af Ole Brinth, Helle, Henrik og Marianne 
Christiansen 
”En gudstjeneste – mange perspektiver”, red. Kirstine Helboe Johansen og Jette Bendixen 
Rønkilde, Anis 2014  
”Søndag morgen – mødet mellem Gud og mennesker”, Jørgen Demant, Aros 2006  
”Det lille himmerige. En liturgisk teologisk ny-læsning af N.F.S. Grundtvigs gudstjenestesyn”, Jette 
Bendixen Rønkilde, Ph.d.-afhandling, Ph.d.-skolen ved Arts, Århus, 2014  
"Gudstjeneste á la carte. Liturgisk reform i den norske kirke" Jan Terje Christoffersen (ed.) 

Martin Modeus´bog om gudstjenestens kerneværdier er også lige udkommet på 

dansk http://www.plusbog.dk/gudstjenestens-kernevaerdier-martin-modeus-9788771150995/ 

 

http://www.plusbog.dk/gudstjenestens-kernevaerdier-martin-modeus-9788771150995/


 
 
12. Evt. og næste møde 
Forslag til ny mødedato: Tirsdag 8. december kl. 10.15 i Bispegården 
 
 
 


