
Tanker om at være evangelisk luthersk folkekirke i Hirtshals i 2014  

Sognepræst Bjarne Hougaard, Bjarne Hougaard, Kirkevænget 1, 9850 Hirtshals, mail: bhou@km.dk, tlf. 9894 1080 . 

 

 

Kort resume af  ”Rapport” fra min studieorlov.  
(rapporten i sin helhed kan læses her: 

http://www.hirtshalssogn.dk/fileadmin/group/293/Dokumenter/Bjarnes_dokumenter/tanker_om_at_vaere_fol

kekirke.pdf ) 

I sommeren 2014 afholdt jeg tre måneders orlov for at hente inspiration til en gudstjenestefornyeelsesproces: 

Hvor er jeg? – læsning af kirkestatistik. 

Jeg indledte orloven med at gennemlæse kirkestatistikkerne for udvalgte år i løbet af de 12 år jeg har været ansat 

som sognepræst i Hirtshals. Formålet var dels at få et overblik over udviklingen i de 12 år, og dels at få et overblik 

over, hvilke gudstjenestetidspunkter der var mest fremmende for antallet af deltagere i gudstjenesten. 

Fordybelse. 

Se nedestående littruraturliste: 

Inspirationstur 

På baggrund af især de to førstnævnte tekster, besluttede jeg mig for at tage på inspirationstur til nogle menig-

heder i Osloområdet og på Sørlandet. 

I løbet af 4 dage besøgte jeg i alt 5 menigheder.  

Besindelse 

På baggrund af inspirationsturen og den læste litteratur bliver det klart for mig, at mit fokus i årene fremover 

stadig må være at holde gudstjenester som ved Helligåndens hjælp kan formidle levende og livsnære møder 

mellem Gud og mennesker. 

Jeg må tage udgangspunkt i det vi allerede har, altså i den gudstjenestefejrende menighed, som jeg møder 

søndag efter søndag i Hirtshals kirke.  

De gudstjenestesøgende må være det råmateriale, som menigheden er bygget af og kan bygges videre på, og i 

det arbejde er jeg blevet optaget af tanken om medinddragelse af menigheden.  

Liste over litteratur der er læst under orloven 

 Titel Antal sider 

Sammen i forandring, IKO 2011 148 

Frederik Modeus: Mod til at være kirke. Alfa 2011 176 
Rodney Clapp: Et særligt folk. Boedal 2003 180 

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK) - 1/2009   

Missional folkekirke: En folkekirke med Egenart / Knud Jørgensen 16 

Det bedste fra to verdener. / Jens Bruun Kofoed. 20 

Missional kirke: en kirke sendt til det danske folk. / Karsten Nissen 15 

DTTK - 2/2009   

Luk døren det trækker. /Leif Andersen 13 

Flukturerende menigheder v. Hans Raun Iversen 12 

Det konstantinske fangenskab. /Oskar Skarsaune 12 

Den Konstantinske æra fra andre vinkler. /Kurt Larsen 12 

Luthers kirkeforståelse i bibelsk og økumenisk lys.. /Asger Højlund 16 

Kirke i Mission (Ny Mission nr. 6 / 2004)   

På vej mod en missional folkekirke. / Mogens Mogensen.  12 

Ud med kirken./ Anne R Kjeldsen 5 

    

For således elskede Gud verden  (Ny Mission nr.20) 95 

  

Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark (Ny Mission nr. 24)  79 
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