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Hvorfor?
• ”Jeg nægter at bøje 

nakken og gå 
offentlig bodsgang. 
Jeg har rigeligt med 
synder, men dem 
klarer Vorherre og 
jeg i privaten…”

Lektor Jens Pedersen, 
tidligere MRmedlem



Men det var ikke kun for Jens’ skyld.
Andre forudsætninger:

• Nadveren er blevet skelsættende, de 
lejlighedsvise kirkegængere stemmer med 
fødderne

• ”fri os for slagtemetaforik” – opgør med 
ensidig nadverteologi



Spørgsmål:
Er det vigtigt at alle kirkegængere 

tager del i nadvermåltidet?



WWJD (og Luther)?
 Jesus: lignelser om 

bønder og husmødre. 
Tegnhandlinger.

 Luther: Gudstjenester på 
folkesproget. Liturgien er 
ikke saliggørende.



Spørgsmål:
Er vores nuværende 3-4 
nadverritualer stadig på 

folkesproget?



Nadver skal være et relevant tilbud

Både for hende her…

- og for ham her  



MR’s spørgsmål:
Hvordan gør vi nadver til et relevant 
tilbud – for alle?
Hvad kan VI gøre for at gøre 
gudstjenesten imødekommende?
Hvordan bliver nadveren til et faktisk 
fællesmåltid – og ikke kun et postulat?



Og så gik vi i gang…
Advarsel: Hårdt arbejde!



Hvordan?
• Præster og kirkemusikere formulerede forslag

• Menighedsråd sendte os tilbage til arbejdsbordet (x 2)

• Menigheden kritiserede ritualet (x 2)

• Nyt ritual fra 2016

• Evalueringer samme år (x 2): ”Vi vil ikke have det gamle tilbage. Men 
det nye er ikke godt nok!”

• Menigheden sendte os tilbage til arbejdsbordet: ”mere poesi, 
menighedsinddragende sang, mere end bare syndsforladelse”.

• Revideret ritual 2019



”Mindre boltpistol – mere 
af noget andet…”

Men hvad?
Syndsforladelsen kunne fx suppleres med disse 

motiver:



Skabelse

• Gud fader som skaber

• Brødunderet med fem brød og to fisk 
og Jesus’ egen takkebøn

• Taksigelse



Nærvær og kraftoverførsel

• Emmausmåltidet



Fællesskab
Jesus spiste med toldere og syndere

Diakoni – at give noget videre



Opstandelseshåb
Forsmag på det himmelske måltid



Indledning
Vor Herre Jesus Kristus siger: ”Jeg er livets brød. 

Den, som kommer til mig, skal ikke sulte; og den, 

som tror på mig, skal aldrig tørste.” I nadverens 

brød og vin deler den opstandne frelser sit liv med 

os. Sådan var det, sådan er det, og sådan vil det 

fortsat være. Lad os takke og bede!  



Nadverhymne     
Vi rækker vore hænder frem
som tomme skåle.
Kom til os, Gud, og giv os liv
fra kilder uden for os selv!

Alt godt, til vort og andres vel,
er dine gaver.
O Gud, al godheds giver: Kom,
Tag bolig i vor fattigdom.



Nadverbøn
Herre, Jesus Kristus
tak for liv og dagligt brød, tak for nadverens fællesskab.
Du delte dit liv med mennesker, der svigtede dig. 
Også vi kan svigte. 
Tilgiv os, hvad vi har gjort af ondt i tanke, ord og gerning. 
Hjælp os i al vor utilstrækkelighed.
Læg trøst i vore hjerter og lad os få del i din opstandelses glæde.
Styrk os i tro og håb og lad kærligheden vokse, 
så vi får mod og kræfter til at bære brød og håb videre til andre.
Gå med os på vejen og vær os nær, 
indtil vi skal se dig ansigt til ansigt 
i lyset over alle lys.

Fadervor
Hør os, når vi sammen beder: Fadervor…



Indstiftelse 
Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev 
forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple 
det og sagde: "Tag dette og spis det; det er mit legeme, 
som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse!"
Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, 
takkede, gav dem den og sagde: "Drik alle heraf; denne 
kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til 
syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker 
den, til min ihukommelse!"

Uddeling



Bortsendelsesord
Jesus Kristus har nu givet os liv af sit liv.
Vi er hans legeme i verden. 
Fred være med jer! Fred være med os alle.

Nadververs 
Lad vore hænders nøgne træ
få blomst og blade!
Lad vore liv her bære frugt
til lægedom for andres sår!

Kirkebøn



Ku’ det sware sig?



Ja!

Der kommer flere til alters – også dem, vi normalt ikke ser.
Der kommer også flere kernekirkegængere til alters.
Livlig debat om nadver i hele menigheden i flere år.

Men det tager lang lang lang tid!!!
Vi håber, Folkekirken vil arbejde videre med sagen – og jer?





Samvirke mellem præst 
og menighedsråd

Menighedsrådsmedlem

Helga Kolby Kristiansen
Fredens Kirke, Viby J.





Dåb og nadver
Liturgisk fagudvalg

Center- og afdelingsleder 

Birgitte Graakjær Hjort
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter



Formål
• Hvad er luthersk dåbs- og 

nadveropfattelse? 

• Sætte rammen, så alle 
derefter kan tegne løs inden 
for men ikke udenfor den.

• Eneste forsvarlige 
rækkefølge.

Kilde: Simpleart



Dåb

Der sker noget: Gud handler og Gud lover noget

Et sakramente: ord (løfte) og tegn (vand)

Hvis dåb er en frelseshandling, hvad så med de udøbte?

Trosbekendelsen er ikke en eksamen



Nadver

Sakramente: ord (løfte) og tegn (brød og vin)

Katolsk: forvandling >< Luthersk: både – og. >< Reformert: symbolsk 

Kristi virkelige nærvær

Hvad er centrum i nadveren?
- Liturgisk: Fadervor, indstiftelsesordene og uddeling.

- Indholdsmæssigt: Vi modtager Kristus. Han giver sig selv. Vi får en 
plads ved Guds bord nu og i evighed. Vi indgår i fællesskab.





EN MISSIONAL FOLKEKIRKE 

– ER DET MULIGT?

v/ Konsulent og formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 

Mogens S. Mogensen



HVORFOR TALER VI OM 

MISSION I FOLKEKIRKEN  I 

DAG?



HVAD ER MISSION?



TOLV TESER OM 

EN MISSIONAL 

FOLKEKIRKE?



1. At være missional folkekirke 

indebærer, at vi har noget på hjerte og 

vil nogen noget



2. En missional folkekirke er 

en kirke for hele folket



3. En missional folkekirke har fokus på 

sit centrum og ikke på sine grænser 



4. I en missional folkekirke er 

gudstjeneste, undervisning og 

diakoni også mission



5. I en missional folkekirke er 

gudstjenesten altid en 

missionsgudstjeneste 



6. En missional folkekirke giver rum for 

samtale om tro og liv og for fordybelse, 

dannelse og undervisning i den kristne tro
.



7. En missional kirke oversætter det 

kristne sprog og den kristne praksis ind 

i en sekulær begrebsverden 



8. En missional folkekirke er brobygger 

både til det sekulære samfund og til 

etniske og religiøse minoriteter 



9. Diakoni er en missional 

folkekirkes kropssprog 



10. At være en missional folkekirke 

indebærer, at vi i samarbejde med alle 

gode kræfter tager medansvar for hele 

samfundet 



11. I en missional folkekirke er 

præstens rolle også at være missionær 



12. En missional folkekirke er præget af 

lægfolkets missionale praksisser



- se 
- bede 
- gæste
- lytte 
- dele
- fortælle historier
- hele 
- invitere 
- synge 

Missionale praksisser



EN MISSIONAL 

FOLKEKIRKE 

– ER DET MULIGT?





Den samfundstilpassende 
folkekirke

Teologisk konsulent, Lolland-Falsters Stift 

postdoc Karen Marie Leth-Nissen 
Københavns Universitet



Hvorfor tilpasser folkekirken sig 
samfundet?

GRUNDLOVEN: NATIONAL 
RAMME OM FOLKEKIRKEN 
→ INGEN SÆRLIG TEOLOGI



Hvorfor tilpasser folkekirken sig 
samfundet?

PRÆSTEUDDANNELSE PÅ UNI
→TEOLOGER ER 
ALMINDELIGE MENNESKER 



Hvorfor tilpasser folkekirken sig 
samfundet?

FOLK ≈ KIRKE 



Hvordan kan det ses?

KIRKESKAT FRA 75 % + 
FÆLLESFONDEN FRA ALLE
→ ANSVAR OVERFOR HELE 
BEFOLKNINGEN



Hvordan kan det ses?

PRÆSTER ER ALMINDELIGE 
MENNESKER SOM LEVER 
ALMINDELIGE LIV OG FØLGER 
MED TIDEN



Hvordan kan det ses?

OVERGANGSRITUALER FOR ALLE
TILBUD TIL HELE BEFOLKNINGEN
SEGMENT-TÆNKNING



Konsekvenser?

STYR PÅ PENGENE 
= NPM 
= MERE STATSKIRKE



Konsekvenser?

PRÆSTER ER OGSÅ 
INDIVIDUALISEREDE
→ FUNKTIONÆRGØRELSE



Konsekvenser?

RISIKO FOR AT STØTTE DE 
STÆRKE OG GLEMME DE SVAGE 
→ HUSK AT BYGGE NYE BROER





Kaffepause



Hvad betyder ’det danske’ i den 
danske folkekirke?

Sognepræst og MF Christian Langballe (DF)

professor MSO Peter Lodberg, Aarhus Universitet





Kirkens dialog med samfundet –
hvad er og kan vi være fælles om

v/ biskop

Henrik Stubkjær
Viborg stift



Kirke – Stat ifølge Grundloven
• § 4 i grundloven: ”Den evangelisk – lutherske kirke er den danske folkekirke 

og understøttes som sådan af Staten.”
• § 6 – kongen skal tilhøre den evangelisk – lutherske kirke.
• § 66: ”Folkekirkens forfatning ordnes ved lov”

Kirke – Stat ifølge Luther

• Citat fra ”Om et kristent menneskes frihed”, 1520
• 2-regimentelæren – Gud regerer verden via 2 regimenter: Statens og 

kirkens
• Kirkeordinansen 1537: Fattigforsorgen under kirkens regimente
• Det Lutherske Verdensforbund – stiftet i 1947 – offentlige udtalelser -

World Service.



Sociale sammenhænge i det sen-moderne

• Stat/Institution • Civilsamfund

• Marked • Individualitet

Individuelle

Kollektive

GlobaleLokale

• Statskirke/Folkekirke
• Kirken som Statsmyndighed
• Sognemenighed
• Før-moderne 

• Menighed/Frivillig
• Sen-moderne A
• Samarbejde med kommuner
• Ensomhed
• Børn med særlige behov
• Klima

• Service-kirke

• Moderne 

• Tro/Åndelighed
• Senmoderne B

• Sjælesorg på nettet
• Pilgrimsvandringer
• Parsamtaler
• Babysalmesang





Er kirken for de stærke blot?

Generalsekretær

Morten Skov Mogensen
KFUM’s Sociale Arbejde



Tak for idag


