
Workshop på årsmøde 2017: 
Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær 

Oplæg: Gudstjenester, der er folkekirkens vigtigste    
kerneydelse, er en fælles opgave for præster           
og menighed.  
 

Hvordan skal vi udvikle gudstjenestelivet i en tid 
præget af større og større mangfoldighed? Hvem 
skal vi inddrage i arbejdet med gudstjenester, på 
hvilke områder og hvordan? Her er der brug for at 
udveksle erfaringer, indhente inspiration udefra og 
for at have mod til at eksperimentere. 



• Hvad er ”god gudstjeneste” for dig? 

• Hvad er ”hemmeligheden”? 

• Tænk gerne tilbage i tiden:            
Hvad gjorde og gør en forskel? 

 

   Tal sammen to og to 



Hvad er ”god gudstjeneste”? 

 

En pige på 21 svarer: 

 

• der blev sagt noget til mig (gudsrelation) 

• Anna var der! (relation til min næste) 

• jeg havde en opgave (jeg har en plads her) 

 



  ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte    

    og af hele din sjæl og al hele din styrke og af    

    hele dit sind, og din næste som dig selv”  

 

    Lukasevangeliet 10,27 

 

 



Martin Modéus: 
 

Jesus udpeger i Luk 10,27 tre grundrelationer:  

• til Gud  

• til medmennesket  

• og til sig selv  
 

… som den sammenhæng, hvori                              
det gode liv virkeliggøres.  

 



Gudstjenesten som mødested 

”Fungerende relationer er så centrale i 
menneskers liv, at jeg vil påstå, at det netop er 
dette, som adskiller et godt gudstjenesteliv fra 
et dårligt, eller et levende gudstjenesteliv fra et 
dødt. Det er ikke gudstjenesteordninger eller 
den liturgiske profil, som er afgørende, men det 
at der findes fungerende relationer i alle de tre 
grunddimensioner, så vi fuldt ud kan være 
mennesker i gudstjenesten.” (Martin Modéus) 

  



Om præstens embede:  

 

         ”Præsten er i udøvelse af sin pastorale        

       forpligtelse, herunder sin forkyndelse, sin  

       sjælesorg og sin undervisning, uafhængig af   

       menighedsrådet” (Menighedsrådsloven § 37) 

 

 



Præsten har ansvaret for forløbet af gudstj. og 
kirkelige handlinger. Skal ved faste gudstj. have 
rådets tilslutning til:  

• indsamlinger  

• at der anvendes anden autoriseret 
liturgi/ritualer end dem, der hidtil har været 
anvendt  

• mindre ændringer i liturgi/ritualer  

• benyttelse af andre salmebøger og tillæg end 
de autoriserede. 

(Skal desuden godkendes af biskoppen) 



Højmessens ”særstilling” 

• Det er her, vi systematisk gennemlever    
kirkeårets tekstrækker  

• de store højtider   

• dåb og nadver   

• den mangfoldige målgruppe - ”legemet” 

 

 



”Repræsentativ delagtighed” 

Medvirken og inddragelse som vejen til ejerskab. 

Hvad tænker I om det? 
 

Børn? Konfirmander? Mænd og kvinder?  

Nye og gamle danskere? Jer selv?  
 

Hvilke opgaver kunne der være 

- i og omkring gudstjenesten? 

 

 



Sådan får vi godt fat: 

Fra events til nærvær 
                   - ro, genkendelighed og varme  
  

Nærvær som nøglen til vækst 
                   - at blive et gudstjenestens ”vi” 

 

God gudstjenesteoplevelse 
                   - begynder med relation 
                   - fører til relation 
  

 



Mød op! 

 

Find dåseåbneren! 



Hvad kan vi arbejde med? 

•         Kirkerummets indretning?  

•         Modtagelsen?  

•         Intro til dagen/tema ved præst?  

•         Børn i gudstjenesten?  

•         Lægmandsmedvirken?  

•         Gudstjenestens musik?  

•         Kaffe eller … ?  

  

 



Alle de andre gudstjenester 

          

         Hvad er der brug for hos os?                              

         Brug anledningerne! 

         Inddrag! 

         Lad os give hinanden gode ideer! 



Hvordan arbejde videre? 
Drøftelse i rådet (spørgsmål fra Viborg stift): 

1. Hvilke gudstjenesteformer giver (mest) mening hos os?  
  
2. Hvordan kan vi udvikle musikken og salmesangen hos os?  
  
3. Hvordan kan vi arbejde med kirkerummet, så det giver bedre     
    mulighed for forskellige gudstjenester og kirkelige handlinger?  
  
4. Hvordan kan vi inddrage medarbejdere og menighed?  
  
5. Hvilke ændringer / tilføjelser har drøftelsen af spørgsmålene givet  
    anledning til, og hvad er vores bud på en vision for gudstjenesten?  

 



• Fast punkt på rådsmøder  

     at arbejde med liv og vækst? 

• Temadag om gudstjenesten? 

• Særlig gudstjenestegruppe? 

• Besøg af Kirkefondet? 

• Af stiftskonsulent? 

• Inspirerende litteratur: søg på to 
svenske navne: Fredrik og Martin 
Modéus 

 

 

 

 



- Og kære workshopdeltagere 

 

Læg så dette her vigtige arbejde i Guds hånd. 

Uden Helligåndens hjælp går det ikke. 

Glæde og velsignelse ønskes over jeres arbejde. 

 

Bedste hilsner til jer alle fra Karen Stubkjær 


