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Indledning
Gudstjenesten er den ældste kristne tradition og kilde, vi har. Den stammer helt tilbage fra
Jesus selv og bygger på den jødiske synagogetjeneste. Efter Jesus død og opstandelse
samledes disciplene for at mindes Jesus og for at holde fast i den tro, han havde givet dem. Her
mindedes de de ord, Jesus havde sagt, brød brødet og delte vinen, sådan som han gjorde med
dem ved påskemåltidet skærtorsdag.
De første kristne blev kaldt ”Vejen”. Siden blev de kaldt kristne, fordi de troede, at
tømmersønnen fra Nazareth, Jesus, var den ”Kristus”, den salvede Messias, som profeterne i
Det Gamle Testamente havde forudsagt ville komme. De ord, Jesus havde sagt, gik først som
vandrehistorier og er nok blevet nedfældet i små stumper, men det var først efter 12-20 år, at de
første egentlige kristne skrifter forelå. Paulus’ breve blev forfattet omkring år 45-60, og i år 70,
90 og 110 kom hhv. Markus, Mattæus, Lukas og Johannes-evangelierne. Så gudstjenesten er
ældst og rummer en tradition, der går helt tilbage til Jesus selv.
Vi ved, at der blev sunget salmer og læst op fra det GT (især profeterne) og fejret nadver,
men ellers ved vi ikke meget om gudstjenesteformen i de første kristne menigheder. I Didaché1
findes en af de tidligste forskrifter for menighedens søndagsgudstjeneste, og i d. 2. århundrede
”synes det primært at have været forstanderens/biskoppens autoritet, der fungerede som (ene-)
bestemmende for både læsninger og udformningen af bønner”2.
En decideret gudstjenesteordning bliver formentlig først fastlagt med den romerske
gudstjenesteordning, der tog form i d. 4. århundrede og fremefter, efter at kristendommen blev
en lovlig religion i Romerriget. Ordningen fik sin autoritet fra Pave og biskopper.
Kongelig autoritet, sådan som vi har i Danmark i dag, kommer først på tale efter
reformationen, hvorefter (de reformerede) kirker får stærkere bånd til øvrigheden (bl.a. fyrsten
og Christian d. III i Danmark).
Luther er dog noget splittet i forhold til autorisation. På den ene side sammenligner han en
gudstjenesteordnings holdbarhed med holdbarheden af sko og mener at ”et kristent menneskes
frihed” også omfatter muligheden for at ændre på gudstjenesteordningen. På den anden side
kan han godt se behovet for en ordning, fordi præster og menigheder efterlyste en ordning for
en tysk messe / gudstjeneste. En gudstjenesteordning giver ro og tryghed, ikke mindst fordi der
også er teologi på spil, og gudstjenesten naturligvis skal afspejle kirkens teologi.
Måden at fejre gudstjeneste på ændrer sig altså over tid ligesom sproget og kulturen.
Gudstjenestens grundlæggende bestanddele er ordet og nadveren, som oftest er blevet
omkranset af en samling eller indledning og en sendelse eller afslutning. Disse 4 hovedafsnit
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”De tolv apostles Lære” fra ca. år 100
Folkekirkens Liturgi mellem frihed og fasthed s. 33
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finder vi også i den seneste danske folkekirkelige gudstjenesteordning af 1992. De udgør ordo,
gudstjenestens grundstruktur3. Hvert led kan så indrettes på forskellig vis og have forskellige
formuleringer og aktører, og det er heri både teologi og forandringer finder sted.
I Danmark er der i disse år debat om gudstjenesteordningen. Biskopperne nedsatte i 2016
tre faggrupper, der skal arbejde i en to-årig periode med de liturgiske spørgsmål, og den første
faggruppes rapport er netop udkommet. Den handler om autorisation og debatterer primært
spørgsmålet om, hvor meget eller lidt, der ønskes autoriseret, og hvad det så vil indebære.
Autoriseres meget, giver det en stor genkendelighed landet over, men ikke megen frihed i de
enkelte sogne. Autoriseres lidt, får menighederne en stor opgave med at forme deres egen
gudstjeneste, og de vil sandsynligvis efterspørge en hel del vejledning fra biskopperne. De
andre faggrupper følger snart med rapporter om hhv. gudstjenesten og sakramenterne.
Voerladegård sogn er et landsogn med 920 indbyggere og en stærk identitet. Der er mange
børnefamilier og en folkeskole, et forsamlingshus, gode lokale foreninger og spejdere. Kirken er
en integreret del af lokalsamfundet og møder både tillid og lidt skepsis. Der er en pæn tilslutning
til særgudstjenester, mens det halter med tilslutningen til søndags højmesse. Derfor har vi i
omkring 2 ½ år eksperimenteret med søndagens gudstjeneste og det sidste år prøvet en ny
ordning af. Selvom en del er ændret og nye tiltag er taget i brug, har det dog ikke ført til en
større tilslutning til højmessen.
Det er baggrunden for dette studie, der søger at finde en ny måde at forstå og planlægge
gudstjenestelivet i Voerladegård. Det er primært Martin Modéus’ to bøger: Menneskelig
gudstjeneste og Gudstjenestens kærneværdier, der har vist sig at være relevante for studiet.
Studiet rummer en række spørgsmål til yderligere debat4, og under ud i et konkret forslag til et
årshjul for gudstjenester samt en række idéer og forslag.
Tak til Phd. theol. Jette Rønkilde Bendixen for hjælp til litteratur, Anita Hansen Engberg for
samtale og slides og til borgere fra Voerladegård for interviews.

Problemformulering:
Med udgangspunkt i den klassiske højmesse, studeres gudstjenestens liturgi og teologi
med særlig henblik på en fornyelse af gudstjenestens form og indholdet i de liturgiske led.
De udarbejdede former og led afprøves og vurderes af menigheden for at finde frem til en
gudstjenesteform, den føler sig hjemme i. Der sigtes således på, at studiet munder ud i en
velbegrundet praksis for søndagens gudstjeneste i Voerladegaard kirke.
3

I Norge har man dog også haft et femte, midterste led, nemlig forbøn, se:
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-troen/gudstjeneste--liturgi/gudst2011_2012_ordning_hovedgudstj_bokm.pdf
4
Se slutningen af afsnittet: Værdistyret gudstjeneste
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Fornyelse af gudstjenesten
Fornyelse og forandring
Vogt jer for formerne! Deres opgave er kun at støtte op om indholdet!
Så enkelt kan man udtrykke en af pointerne omkring gudstjenesten i bogen Gudstjenestens
kærneværdier af den svenske teolog og gudstjenesteekspert, dr. theol. Martin Modéus, der i
mange år har arbejdet med gudstjenesteudvikling i Stockholm stift. Helt så enkelt er det dog
ikke, for gudstjenestens former er også med til at bære og understøtte indholdet. Men formerne
har en tendens til at tage fokus, fordi de er så nemme at få øje på, mens det, der giver
gudstjenesten værdi, er langt sværere at fastholde og definere.
Da vi for nogle år siden begyndte at arbejde med udvikling af søndagens gudstjeneste i
Voerladegård kirke, gik vi - som så mange andre - i gang med at se på gudstjenestens former,
fremfor at spørge os selv om, hvad det egentlig er, der giver gudstjenesten værdi. Et problem
ved at tage udgangspunkt i formerne er, at vi let kommer til at tale ved siden af hinanden, fordi
vi har forskellige indre billeder af, hvad en god gudstjeneste er. Et andet problem er, at
forandringer ikke nødvendigvis medfører forbedringer. Derfor skal man snarere søge efter
fornyelse end efter forandring! Ikke at man skal være bange for at forandre, men hvis ikke
forandringerne forbedrer noget, så er de jo ikke meget værd.
Skal man finde frem til en fornyelse af gudstjenesten, der forbedrer gudstjenesten kvalitativ,
skal man ifølge Modéus begynde med at blive klar over, hvad der giver gudstjenesten værdi
for os her i Voerladegård. Vi skal med andre ord ikke blot ændre ved formen, men begynde
med at stille os følgende spørgemål: Hvorfor har vi gudstjeneste og hvorfor gider vi at
komme? Hvad er det, der giver gudstjenesten værdi? Ja, hvad er en gudstjeneste
egentlig? Og hvad får jeg ud af at deltage?

Hvad er en gudstjeneste?
Gudstjenesten er et ritual, hvor der etableres et møde (en relation) med Gud (det hellige),
med medmennesket og med dig selv. Her fejrer vi livet på godt og ondt. Lidt ligesom ved en fest
ved en given lejlighed. Med al den glæde og alt det bøvl, der er ved at være i relation med
andre. Såvel børnene, der bryder normerne og (forhåbentligt) fylder rummet med en umiddelbar
glæde, over festens hovedperson, der er i centrum, til den svigerinde, der lider af brystkræft, og
oldefar, der er ramt af demens. Både glæde, smerte, sorg og sorgløshed er samlet og rummes
ved samme lejlighed, og det gør samværet indholdsrigt og meningsfyldt. Gudstjenesten er ikke
et arrangement eller en event som fx en teaterforestilling. Den er derimod et ritual, som bl.a.
5

hjælper os ved at sætte ord på ting, der er sket, og på de mere eller mindre bøvlede relationer,
vi er i.
Ved en gudstjeneste understøttes de mellemmenneskelige relationer med relationen til Gud
– i mødet med ”det hellige”. Her taler vi med Gud (i bøn), og her taler Gud til os! Gennem ordet,
vi hører, gennem nadverens fællesskab eller i små glimt, der pludselig rører noget i os. Èn dag
sker det i en salme, en anden dag ved en læsning, en tredje dag ved et solstrejf på et
afgørende tidspunkt, en fjerde dag ved en enkelt sætning, der rammer noget i mig og får mig til
at tænke nyt omkring mit liv. Fællesskabet opleves især ved dåb, salmesang, nadver eller
kirkekaffen, og det giver værdi til mit liv.

Er gudstjenesten nødvendig?
Modéus indleder sin bog med det ikke uvæsentlige spørgsmål: Er gudstjenesten
overhovedet er nødvendig? Det almindelige svar er, at gudstjenesten er nødvendig, fordi det er
her, menigheden bliver til menighed, og finder alt det, som troen indeholder.
Men når nu de fleste folkekirkemedlemmer ikke er til stede, finder menigheden så stadig sin
identitet i gudstjenesten? Modéus’ bror Frederik, kommer i sin bog Mod til at være kirke med en
fin betragtning, der er relevant her: ”Kirken eksisterer ikke for at verden skal blive mere
kirkelig, men for at verden skal blive mere menneskelig!”5. Så ja, kirken er nødvendig,
men gælder det også gudstjenesten? Spørgsmålet om gudstjenestens nødvendighed strander
ofte i en diskussion om søndagens højmesse kontra de mange andre former for
særgudstjenester og kirkelig events, som tiltrækker betydeligt flere mennesker.
Selvom Martin Modéus mener, at den eneste langtidsholdbare ordning for gudstjeneste er
søndagens højmesse, så er der dog noget, der er vigtigere end ordningerne, nemlig
relationerne! I gudstjenesten etableres et rum, hvor de tre grundrelationer kommer i spil –
ikke kun individets relation til Gud, som de fleste vel umiddelbart vil angive som grunden til at vi
holder gudstjeneste - men også de mellemmenneskelige relationer i menigheden. Derfor er
gudstjenesten nødvendig!
Når vi så går videre i arbejdet med gudstjenesteudvikling, kan vi vende spørgsmålet og
spørge: ”Hvad er nødvendigt i gudstjenesten?” Her bør kriteriet tilsvarende være: Det, der
understøtter de 3 grundrelationer.

5

Frederik Modéus, 2011, Mod til at være kirke s. 11 og 158.

6

Hvem ejer gudstjenesten? – om gudstjenestens vi.
Hvem er ”gudstjenestens vi”? Er ”vi” de professionelle? Eller er ”vi” de regelmæssige
kirkegængere? Her er Modéus helt klar: Den gudstjenestefejrende menighed er liturgiens
subjekt! De, der samles – de bedende og søgende – er udgangspunktet for, hvad det vil sige
at være kirke6. Vi har brug for et sted, hvor man glæder sig med de glade og græder med dem,
der græder (Rom. 12,15). Dér, hvor evangeliet forkyndes og sakramenterne forvaltes, er der
gudstjeneste (jf. Confessio Augustana art. 7). Det indebærer også, at det er kirkegængernes
fællesskab, der bør have magten over gudstjenesten.
Selvom vi gerne vil have nye kirkegængere, så nytter det ikke at lave gudstjeneste for dem,
der ikke kommer! Udgangspunktet er dem, der kommer. Men måske kan vi få flere til at komme
ved at gøre menigheden og menighedens fællesskab mere synligt. En måde at synliggøre
menigheden i gudstjenesten er ved at danne gudstjenestegrupper, hvor medlemmerne kan
tage del i og fordele praktiske opgaver mv.
Man skal dog være opmærksom på, at grupper har en tendens til at lukke sig om sig selv,
hvilket er ”anti-kristent”. Åbenhed bør altid være et kendetegn ved menighedens fællesskab.
Gud lægger sin skat i et lerkar, og de, der forsamles til gudstjeneste, udgør netop dette
lerkar – et skrøbeligt og ufuldstændigt fællesskab. Det græske ord ”ekklesia” oversættes ofte
”menighed” eller ”kirke”, men betyder i flg. Hans Küng både ”den forsamlede gruppe” og
handlingen ”at forsamles”. Hvordan vi så end forsamles, så udgør de, der samles, Guds hus og
kirke nu.

Hvordan udvikler og fornyer vi gudstjenesten?
I stedet for at fokusere på den enkelte gudstjeneste, bør vi snarere se gudstjenestelivet
som helhed. Selvom det er ønskeligt at have gudstjeneste som et fast ritual hver søndag, så er
det vigtigste dog, om vi kan skabe rum for relation og livsrytme? Kan gudstjenesten komme
til at fungere som et pulsslag i en livsrytme?
Livsrytmer er både almindelige, daglige (morgen- eller aften-) ritualer, og i religiøs
sammenhæng, kan det fx rumme morgen-, aften- eller bordbøn. Kirkeklokkerne, der ringer
solen op og ned efterfulgt af bedeslagene understøtter en sådan daglig rytme.
Gudstjeneste som livsrytme er den ugentlige højmesse (eller anden ugentlig gudstjeneste),
men der findes også mange andre livsrytmer, fx den månedlige, årstidsbestemte eller årsrytme. Der er f.eks. folk, der kommer fast til jul, påske, høst eller fx til aftengudstjenesten den
sidste søndag i måneden.

6
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Gudstjenestefornyelse bør ikke begynde i liturgien, men i relationerne! Det vigtigste i
gudstjenesten er de 3 grundrelationer, relationen til Gud, til mine medmennesker og til mig selv.
Udvikles gudstjenesten ud fra de menneskelige relationer, bliver det ikke så afgørende, hvilken
liturgi, form eller liturgisk sprog, vi bruger, herunder musikken. En virkelig relation mellem
præsten og menigheden medvirker også til, at prædikenen ikke blot bliver tale om livet i
almindelighed.
Derfor bør vi gennemgå gudstjenesten led for led og spørge os selv, hvilke relationer
leddene understøtter. Modéus mener, vi bør fokusere på og bevare alt, hvad der understøtter
de medmenneskelige relationer, da det er dem, der har det sværest i gudstjenesten.
Det, der understøtter de medmenneskelige relationer i gudstjenesten er fx fællessang,
korsvar, når gudstjenesten formes som ”samtale”, en prædikensamtale i st.f. prædiken,
lægmandsmedvirken ved ex praktiske opgaver, oplæsning, bøn eller indholdet i bønnen?
Bagefter kan vi spørge os selv, om disse led bør forstærkes, forandres eller fx suppleres med
nye?
Udover gudstjenestens form, er der også helt konkrete fysiske elementer, der indvirker på
måden, vi oplever gudstjenesten på. Det handler bl.a. om, hvordan vi sidder og om, hvordan og
hvorfra, præsten leder gudstjenesten.
Af stor betydning er musikken. Hvilken rolle spiller den? Den fylder trods alt ca. 43 % af
gudstjenesten!

Menneskelig gudstjeneste
Alle ved, at gudstjenester er kedelige, men ingen formår at gøre noget ved det –
hvorfor mon det? Måske fordi der er så mange perspektiver og måder, at gå til gudstjenesten
på, at det er meget svært at tale om, eller fordi man ofte taler forbi hinanden. Bogen
Menneskelig gudstjeneste7 forsøger at gøre os klogere på de forskellige niveauer og
perspektiver, der er i gudstjenesten! Martin Modéus konkluderer, at ”det handler om at lære os
at være mennesker i gudstjenesten og om at gøre gudstjenesten menneskelig.
For at dette skal være muligt, må relation og ritual mødes, så begge kommer til deres
ret”8. Gudstjenesten er et ritual (og ikke en event!), og derfor behøver vi et rituelt sprog for at
beskrive hvad der er på spil, hvad der sker. I dag har vi kun et liturgi-historisk og et teologisk
sprog, mener han.

7
8

Af Martin Modéus (M.M. 2007)
M.M. 2007 s. 18
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Relation
Det vigtigste i gudstjenesten er, at den etablerer et rum for de 3 grundrelationer,
gudstjenestedeltagerens relation til Gud, medmennesket og til sig selv. Gudstjenesten er ikke
”himmel på jord” og skal ikke være perfekt. Gudstjeneste er relationer, og relationer er
besværlige. Til gengæld giver de livet mening! Gudstjenestedeltagerne er ikke blot objekter for
forkyndelsen, men subjekter i gudstjenesten og i de tre grundrelationer. De forskellige
gudsbilleder, der kan optræde i en gudstjeneste, kan være en udfordring og forvirre den
bedende og søgende. Det mest centrale i den kristen tro er at blive delagtig i en befriende
kærlighedsrelation til Gud9.
Nøglen til fordybelse i min relation til Gud findes i relationerne til andre mennesker. Derfor
bør der altid finde en levende samtale sted i forbindelse med gudstjenesten. Og det skulle
gerne forplante sig til ”liturgien efter liturgien”, altså omsorgen for hinanden i hverdagen. Men
udgangspunktet er gudstjenesten, hvor grundrelationerne sættes i spil.

De 3 niveauer: Kirke, menighed, individ
Gudstjeneste fejres på 3 niveauer: Den kosmiske (globale) kirke, den lokale menighed og
individet. Gudstjenesten er overvejende formuleret ud fra det kosmiske / majestætiske
perspektiv og fungerer godt på dette niveau. Det gør den også nogenlunde på det individuelle
niveau, men den halter på det mellemmenneskelige. Derfor bør fornyelse handle om, hvordan
vi styrker den lokale menighed som fællesskab.
Virker det?
I arbejdet med gudstjenesteudvikling, må vi sætte gudstjenesten på prøve, fokusere på de 3
grundrelationer og spørge: Hvad sker der i løbet af gudstjenesten her? Hvordan beder, synger,
taler vi? Er der glæde? Hvorledes vokser prædikenen frem? Er det ægte?

Ritual
Mennesker har et grundlæggende behov for ritualer. Ritualets funktion er at svare på
noget, der er sket, hændelser, der har betydning for os. Ritualer er anderledes end kirkelige
begivenheder, som tiltrækker folk, der har tid og lyst: foredrag, koncert, temagudstjenester mv.
Gudstjenesten er et ritual!
Vi har mange ritualer. Ikke mindst for at fejre vore børn. I kirken fejres børn måske mest for
de voksnes skyld, mens børnenes opdragelse bruges som ”undskyldning”. Måske er det ikke så

9
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meget børnene, der har brug for kirken, men snarere kirken, der har brug for børnene? Modéus
slutter sin bog med et helt kapitel om børnenes plads i gudstjenesten og mener, at vi netop kan
gøre gudstjenesten mere menneskelig ved at få børn til at deltage. Børn er i sig selv
antistruktur, og hvis børn udfører liturgiske roller, kan de tilføje gudstjenesten noget af det, der
skal til for at den føles mere menneskelig.
Ritualer skaber relationer og kan samle mennesker. Men man skal også være
opmærksom på, at ritualer kan splitte mennesker. Ikke mindst, hvis der er for mange ritualer, for
så kræver det meget af den enkelte at deltage.
Ritualer er ofte ubegribelige! Alligevel formår ritualet at svare på noget, som er hændt. Fx
ved fødsel, død, pubertet og vielse.
Ritualer svarer på kulturelle problemområder. Ritualer og ceremonier optræder, når vores
måde at leve sammen på drages i tvivl. Det sker i mødet med:
1) Kulturens grænse (til naturen), fx dåb og begravelse, men også renhedsritualer, som fx vores
morgen(bade)ritualer, hvor vi skelner mellem rent og urent.
2) Tid og forandring. Fra lineær tid til cyklisk tid: Den 4. dag i skabelsesberetningen skabes
himmellegemerne til fastsættelse af ”festtider, dage og år”. Det er den ”åndelige tid”10, hvor den
lineære tid omdannes til cirkulær tid, i hvilken vi fejrer traditioner, fx højtiderne jul (nu er det jul
”igen”), påske og pinse, årstiderne, men også morgen og aften.
3) Relationer. I relationerne tydeliggør vi vores netværk: 1. maj, Sankt Hans, ved højtiderne, dåb,
bryllup og til fester markeres relationerne. Hvem skal med og hvem skal ikke? Det at give gaver
er også et udtryk for en relation! Det er ikke frivilligt, selvom det måske ser sådan ud. ”De
relationsindrettede ritualer vil gerne få os til at tro, at den fred og glæde, som ritualet på det
ydre spiller, er hele sandheden, men intet kunne være mere forkert”11. Ritualet kan dog nogle
gange hjælpe os til at skabe en mindste fællesnævner at bygge videre på.
4) Frugtbarhed. Dette aspekt handler mest om mad og forplantning, hvilket stort set ikke fejres
med ritualer længere. Få steder bedes der dog stadig bordbøn.
Hvad gør ritualet ved os? Causa, fokusering og definering.
Causa – ritualets dybeste årsag. Den vigtigste grund til at folk får deres børn døbt, er
sjældent at de skal indlemmes i den kristne tro, men snarere at de skal have navn og
indlemmes i kulturen, og fordi det er anledning til at samle familien. For førstegangsforældre er
der også tale om nye roller til mange i familien. Dåbsritualet er et svar på det, der skete, og
10
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som alle ved, men som har brug for en særlig fejring. Julens yderste causa er fx heller ikke Jesu
fødsel, men midvinteren.
Fokusering og definering. Ritualets funktion er at tydeliggøre sammenhænge, som er
utydelige eller konfliktfyldte. Metoden er fokusering og definering. At sætte spotlight på det, som
er sket: Kisten i midten. Man gør ordene tunge.12
Vi forstår ikke ritualer og symboler fuldt ud, men det mystiske ved dem er ikke noget
problem. Hvis man derimod afmystificerer symbolet, dræber man det.
Ritualets hensigt er ikke kommunikation, men snarere at forstørre og dekorere
hændelsen.
Ritualets livssammenhænge. Ritualer hører hjemme i livssammenhænge og kan forstørre og
dekorere de hændelser, der er sket. Det drejer sig om:
1) Naturens cyklus. Dagen, ugen, måneden, sæsonen, årstiderne, året. Hvor ritualet hjælper os til
at se livet i en cyklisk tid.
2) Livscyklus. Individ-causae, altså bl.a. fødsel, konfirmation, vielse og begravelse.
3) Bekræftelse. Fx fest, hvor man styrker en gruppes netværk. Samtidigt markeres det, hvem der er
indenfor og udenfor; fødselsdage mv. Det at hilse på hinanden er også et lille ritual.
4) Genoprettelse. Om renhedsriter, fx syndsbekendelse.
5) Kriser. Livskriser som f.eks. sorg over afdøde, overgangsalder, pubertet eller pension.
6) Indvielser - af noget nyt.
Disse sammenhænge er oplagte for et ritual, og kan bruges til at udvikle gudstjenester og
gudstjenesteformer indenfor et årshjul (jf Anita Hansen Engdahls slides).
Tunge og lette causae (årsager)
Tunge causae er de store overgange i livet, kriserne: fødsel (dåb), pubertet (konfirmation),
pardannelse (vielse) og død (begravelse).
Lette causae er dagens og årets rytme: solopgang og solnedgang, en uge, en måned, en
årstid (solhverv og jævndøgn, frugtbarhed, høst, lysets komme, den mørke tid), et år.
Lyst til at gå til gudstjeneste?
Hvorfor har nogen lyst til at gå til gudstjeneste jævnligt? Det har de, fordi gudstjeneste er
ritual for dem og ikke arrangement, der har engangskarakter. Men hvad er det så, der skal
fokuseres og defineres i gudstjenesten som ritual? Gudstjenesten har jo ikke en tung causa.
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Faste kirkegængere går oftest til gudstjeneste af to årsager: a) lyst til at opleve højtid og
stemning. b) at lytte til og tage del i den kristne musik. De betoner m.a.o. den ydre side af
gudstjenesten mere end den indre.
Selvom gudstjenestens causa er let, er der dog alligevel livssammenhænge på spil,
nemlig: naturens cyklus, menneskets livscyklus, bekræftelse og relationer.
Når præsten beder en bøn om tilgivelse, er det vigtigt at den bedes som et
bekræftelsesritual og ikke som et genoprettelsesritual, så menigheden ikke føler sig sat udenfor
den grundlæggende kærlighedsrelation til Gud.
Gudstjenesten fungerer godt som indvielsesritual af nye genstande eller fx som velkomst
eller afsked med medarbejdere.

Gudstjenestens kærneværdier
Livsverdenen og systemverdenen
Livsverdenen er det levede og oplevede liv; livet som det former sig for os. Her er fokus:
relationerne! Systemverdenen er organisation og helt nødvendig for at et samfund kan fungere.
Det er love og regler og strukturer, forordninger, retfærdighed mv. Systemverdenen er
hovedsagligt form, ikke indhold!
Både livsverdenen og systemverdenen er vigtig for os, for at vi kan fungere. Men
systemverdenen er til for at understøtte livsverdenen og ikke omvendt. (jf. sabbatten er til for
menneskers skyld og ikke mennesker for sabbattens skyld).
Modéus sammenligner de to med frugten fra et pæretræ. Det er umuligt at forudse, hvor
pæretræet vil sætte frugt, men vi kan på forhånd beskære det, så vi kan bestemme, hvor det i
hvert fald ikke skal sætte frugt. Når frugten kommer og vokser, kan vi se, om træet har brug for
støtte, hvorefter vi understøtter grenene de steder, hvor træet ikke selv kan bære frugten. På
samme måde skal systemverdenen understøtte livet, og ordningen støtte gudstjenesten.
Gudstjenestens form er som systemverdenen, der skal understøtte det levede liv – livsverdenen
– som vi møder i gudstjenesten i relationer og værdier: fællesskab, delagtighed, glæde osv.
Men der er et problem: Systemverdenen har en tendens til at kolonisere livsverdenen.
”Systemverdenen forsøger at skabe så meget orden, at livet kommer i klemme”13. Vi sætter
love, forordninger og regler op for at gøre samfundet (og gudstjenesten) ens for alle, men nogle
gange står reglerne i vejen for det levede liv, og gør de det, så har de koloniseret livsverdenen.

13

M.M. 2013 s. 46

12

Vi skal altså være opmærksomme på, at livsverdenen altid skal gå forud for
systemverdenen! Systemverdenen har ingen værdi i sig selv – andet end at tjene
livsverdenen. Netop sådan kæmpede Jesus mod systemverdenen, jf. Mk. 2,23-28
aksplukningen på en sabbat. Ligesom Martha knoklede, mens Maria valgte den gode del –
relationen; det værdifulde (Luk 10,38-42).

Værdier
Efter mange års arbejde som stiftskonsulent for gudstjenesteudvikling har Martin Modéus
samlet de mange bud på værdier, som folk fra menigheder i Stockholm stift er kommet frem til.
Han har herefter kategoriseret dem og er kommet frem til følgende 10 værdier, der rummer de
mange bud: Fællesskab, delagtighed, glæde, berøring, hellighed, genkendelse, åbenhed,
tryghed og tillid, ægthed og enkelthed og nærvær. De gennemgås herunder.
Fællesskab.
Udgangspunktet er de tre grundrelationer. Oplever vi fællesskab for alvor? Hvad får et
fællesskab til at blomstre, og hvordan føler vi fællesskab i gudstjenesten? Hvordan bevarer
fællesskabet en åbenhed, og hvordan kan vi være i fællesskabet med alle vores personlige
særheder og forskelle?
Grundtvig skrev: Menneske først, Kristen så. Vi er først og fremmest mennesker sammen!
Fællesskabet opstår af, at vi er samlet til gudstjeneste; at vi ”ser” hinanden og taler sammen.
Formen må ikke modarbejde fællesskabsfølelsen, så der skal være mulighed for at vi kan hilse
på hinanden, så vi ikke føler os ensomme eller anonyme. Systemverdenen kan understøtte
fællesskabet med en inkluderende struktur: I gudstjenesten kan der gives tid til at man hilser
på hinanden: bagefter kan der være arrangeret kirkekaffe, mailinglister, telefonkæder og fx en
organisering af hvem der byder nytilkomne velkommen.
Måder, man kan opbygge fællesskabet på: Åbne møder, stormøder,
menighedsweekends, basisgrupper, samtalegrupper, fadderstrukturer, maillister, spontane
møder, gudstjenestegrupper, tværgrupper, virtuelle grupper, værdigrupper, velkomstansvarlige,
idégrupper, planlægningsgrupper, fordybelsesgrupper, kirkefrokost, studiekredse, samtale på
kirkebænken, kirkekaffe (før eller efter gudstjenesten, hjemme, i kirken eller i sognegården).
Delagtighed
Delagtighed føles i det gode møde med mennesker; når jeg føler mig accepteret som en
del af en helhed. Delagtighed kan være at have en opgave i gudstjenesten, men behøver ikke
at være det. Man kan føle sig delagtig i gudstjenesten, når man bliver ”set” som den, man er.
Respekt-delagtighed: individets ret til at være sig selv.
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Dialog-delagtighed: Følelse af dialog omkring dybe emner. Gestalter liturgien de 3
grundrelationer? Er der interaktion, kommunikation og fællesskab? Det kan fx ske ved:
vekselsang, veksellæsninger, bøn og lovsang. Er der punkter i gudstjenesten, hvor denne
dialog-delagtighed dør? Fx lange pauser, hvor nærværet forsvinder? Det handler ikke om
eftertankens stilhed! Det har også betydning, om lægfolk har magt / stemme i gudstjenesten.
Repræsentativ delagtighed i gudstjenesten, fx at kirkesangeren beder ind- og
udgangsbøn. Praktisk delagtighed: At hjælpes ad praktisk, fx konfirmander, der deler
salmebøger ud, en, der læser en læsning, bager alterbrød, hjælper til med uddelingen, har et
indslag i gudstjenesten, forbereder kaffe etc.
Personalet: Hvis ikke gudstjenesten er vigtig for den, som leder den eller det øvrige
personale, hvordan skulle den så blive det for menigheden?
Glæde
Hvad er glæde? Handler det om en god ånd eller fx livsmod? Er glæde noget andet end at
have det morsomt? Kan man have det morsomt sammen med Gud? Hvordan erfarer, føler,
mærker man glæde i gudstjenesten? Måske er glæde lidt ligesom, når Leonard Cohen synger
om: ”A broken Hallelujah”? At glæde og relationer, smerte og håb ofte hører sammen?
Glæde rummer ægthed, tillid og delagtighed. Er glæden fremmed i gudstjenesten?
Humor og hygge: Humor passer fint i gudstjenesten, så længe den ikke krænker nogen.
Hygge skaber tryghed. Det opleves måske overfladisk, men kan man finde en overfladisk
tryghed, så kan det måske åbne op for, at man kan gå i dybden med nogle emner. Glæde,
ægthed og åbenhed åbner døre til hjertets indre rum!
Berøring
At blive berørt er både, når ens følelser bliver berørt, og når man fysisk bliver berørt. Det
handler om sympati og empati (modsat apati). Man kan fx blive berørt af verdens nød.
Man kan ikke organisere følelsesmæssig berøring frem, men man kan åbne små rum
for det, fx i stilhed til eftertanke eller ved mere meditative indslag. Og vi kan prøve på ikke at
stille os i vejen for det.
Hellighed
Sekulære udtryk for hellighed er fx: Overvældet og forundret. Som Moses ved den
brændende tornebusk. Hellighed er hemmelighedsfuld, rig, mangetydig og skøn. Det kan
udtrykke et gudsmøde, noget stilrent, åndelighed, ro og højtidelighed. Hellighed rummer
måske en længsel, der kan udtrykkes i ord som nærvær og ægthed.
Hellighed kan anvendes om relationer, når Gud opleves som en del af relationen.
14

Hellighed anvendes også om ting, selvom det er en illusion! Kun én er den hellige, nemlig
Gud. Når bygninger og genstande bliver helligede, betyder det, at de er indviede til
gudsdyrkelse. Alt andet er ”afgudsdyrkelse”.
Åndelighed er vor tids modeord for hellighed. Det udtrykker storhed, dybde. Hellighed
udtrykker måske, hvordan vi i et beåndet øjeblik lykkes at være i relation til Gud.
Hellighed og underkastelse: Hvis helllighed tolkes som hengivenhed og underkastelse,
bevæger det sig hen i systemverdenen. ”Det, som begyndte som kærlighed, går over i
adlyden; det, som begynder i relation går over i regler”14. Vi aner her den hårfine grænse
mellem frihed og magt.
Jesus tolker hellighed som: befrielse, glæde og tilgivelse (Luk 4,18f). Vi kan åbne os
for det hellige, det uudsigelige. ”Det er ikke Gud, vi skal holde ude, ikke den hellige ånd, ikke
Guds kraft, men de menneskelige forsøg på at udnytte dem”15.
Genkendelse - hjemlighedsfølelse
Genkendelse ligger både i liturgien og i rummet, duftene, musikken, efterklangen og
salmevalget. Rummet hjælper mig til at genkende det, der er ”for alvor” i livet, Guds tiltale!
Gudstjenesten vækker ikke genkendelse ud fra mine almindelige erfaringer med livet. Især, hvis
jeg ikke forstår hvorfor vi fx nogle gange skal rejse os op og synge mærkelige korsvar. Men det
kan læres.
Det vigtigste er dog de menneskelige relationer – de andre kirkegængere!
Gudstjenesteordningen – ORDO - kan vække genkendelse på tværs af grænser.
Er værdibilledet i gudstjenesten konsekvent fx glæde, ægthed og fællesskab, vil det også
kunne skabe genkendelse ved andre kirkelige handlinger uanset ordo / liturgien. Personlige
minder kan fx være genkendelse af stemningen fra en juleaftensgudstjeneste.
Genkendelse kan dog også skabe fremmedgørelse – fordi ”man ved, hvad man kan
forvente sig og bryder sig ikke om det”16. Skulle man tilfældigvis alligevel få en positiv oplevelse,
er der en tendens til at man kategoriserer det som en ”undtagelse”.
Åbenhed
Åbenhed er en holdning til livet, en attitude. Åbenhed handler om relationer: Man kan
være åben for indtryk, for andre mennesker, for verden, for Gud, for forskellighed og
mangfoldighed. Åbenhed handler også om transparens, gennemskuelighed.
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Ægthed og åbenhed ligger nær hinanden. Åbenhed kræver tillid. Kan jeg leve åbent i alle
de 3 grundrelationer? Hvad betyder det at være åben overfor Gud? Kan / tør vi åbne os for
hinanden og give hinanden frihed til at være, som vi er?
Åbenhed behøver ikke at betyde nærhed. Vi kan tale om åbent landskab og åbne vidder,
hvor åbenhed betyder frihed og plads.
Der er dog grænser for åbenheden. Grænseløshed kan nemlig føre til udnyttelse,
hensynsløshed eller selvudslettelse. Den afbalancerede grænsesætning hedder: Integritet,
respekt, lydhørhed. Således bør jeg ikke være mere åben end hvad mennesker kan tåle at
møde i gudstjenesten.
I Gudstjenesten kan vi skabe åbne rum, fx ved åbne formuleringer i prædiken og bøn, så
kirkegængerne kan lægge deres eget liv ind i det sagte: Vi kan fx bede for dem, der lider ondt uden at gå i detaljer.
Tryghed og tillid
Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet (Ordspr. 4,23). Tryghed er en grundlov, 2. trin i
Maslows behovspyramide. Vi skal have ryggen fri. Vi finder tryghed og tillid i flere
gudsbilleder: Vi er i Guds hænder; Vi vogtes ligesom forsvarsløse får; ”Ingen er så tryg i fare”.
Måske har vi en livserfaring, der kan lyde: Livet er usikkert, selv er jeg tryg; livet er upålideligt,
alligevel føler jeg tillid.
Tryghed og kontrol er hinandens modsætninger. Tillid betegner en gensidighed i
øjenhøjde.
Ordningen – liturgien kan have en slags ”kontrollerende” effekt på både menighed og
betjening, så man ikke tør sætte sig forrest, afbryde gudstjenesten eller sige noget et andet sted
end hvor man plejer. Det kan skabe et frossent værdibillede af gudstjenesten.
Utryghed i gudstjenesten opleves fx, når stilniveauet styrer, eller gudstjenesten føles
regelstyret, som fx når man tilstræber en ensartethed i gudstjenester landet over.
Men man kan godt arbejde frem mod tillid i gudstjenesten. Husk grundrelationerne! Måske
kan vi lære af den måde Jesus mødte mennesker på? Måske skal vi gøre gudstjenesten mere
”hyggelig”, så man kan føle sig tryg i den. Det skaber tillid, og så kan man måske åbne sig for
at gå i dybden.
Ægthed og enkelthed
Hvordan lever man et ægte liv? Er ægthed og enkelthed det samme? Hvad betyder
enkelthed egentlig?
Ægthed kan betyde: gedigent, værdifuldt, helstøbt, hel, at leve umiddelbart uden
bekymringer, uden make-up; ikke overfladisk, hyklerisk eller dobbeltmoralsk. Ægthedens kerne
16

er inkarnationen: Jesus er sand Gud og sandt menneske. At leve ægte er ikke at bortvælge,
men at vælge godt! Ægthed handler om fællesskabet og dybet i vores egne hjerter.
Enkelthed i gudstjenesten kender vi i fx Taizé-gudstjenester, hvor sangene gentages igen
og igen og åbner for individuel tolkning. Siden 2. vatikanerkoncil har der været en liturgisk
bevægelse imod enkelthed i bl.a. frikirker og i Taizé-fællesskabet.
En gudstjeneste og prædiken behøver ikke blive overfladisk eller banal af at bruge enkle
ord. Ægthed og enkelthed handler ikke om at forkorte gudstjenesten, men snarere om at
fokusere på det centrale og vise åbenhed og give plads til individet, så mennesker kan
genkende sig selv og få lov til at være sig selv.
Nærvær
Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være (Matt. 6,21). Følelser er Guds gave til os,
sjælens følehorn: Det, vi føler, føler vi! Nærvær er både fysisk at være til stede (som fx Jobs
venner, selvom de var tavse) og i følelsen eller tanken, som når en nylig afdød elsket føles
meget nærværende.
Nærvær handler om inderlighed, engagement, ægthed og kan bl.a. opleves i:
mindfullness, flow, slow food og langsomhed. Koncentration er et bevidst forsøg på at være
nærværende. Måske er nærvær snarere at slippe fokus og lade bevidstheden vandre til det
punkt, hvor den egentlig vil være. Bodil Jöhnsson skriver i Ti tanker om tid, at vi ikke kan
multitaske. Det tager blot mere tid, end at gøre tingene hver for sig. Vi har brug for
omstillingstid når vi går fra ét rum til et andet, fx før en gudstjeneste17.
For at være nærværende, må vi skære i mængden af indtryk, vi får. Vi må spørge os selv
i gudstjenesten: Hvorfor er jeg her? ”Jo mere gudstjenesten giver plads til, at jeg kan finde mine
egne engagement-punkter frem, desto højere kommer mit nærvær til at blive”18. Når præsten
taler om noget, jeg føler, er vedkommende, er jeg også nærværende. Når jeg føler mig
”inddraget” og ”ramt” i bønnen, er jeg nærværende. Og omvendt bliver jeg fraværende og
træt, når det, der tales om eller bedes for, ikke angår mig.
Nærvær er relation – i de tre grundrelationer. Jeg reagerer på Guds nærvær / fravær på
samme måde, som jeg reagerer på et menneskes nær- eller fravær. 2. Mos. 3,14: ”Jeg er den,
jeg er” handler om Guds nærvær. Således også Sl. 139, og sakramenterne, dåb og nadver: De
skal vidne om Guds nærvær, selvom vi ikke kan mærke eller føle det.
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Systemfejl, modkræfter og antiværdier i gudstjenesten
Hvad ville Jesus mon synes, hvis han dukkede op til en højmesse?
Selvom gudstjenesten rummer det mest væsentlige indenfor kristen tro, så er der også
meget, man kan kritisere og med rette stille spørgsmålstegn ved. Gudstjeneste rummer ofte
elementer, man kan kalde systemfejl, modkræfter eller antiværdier, da de ikke stemmer overens
med grundlæggende menneskelige værdier i hverken vor tid eller i evangelsk-luthersk
kristendom. Det er som oftest hverken tilsigtet eller bevidst, men skyldes enten den måde, vi
forvalter gudstjenesteordningen på eller det system, der er bygget op omkring gudstjenesten,
herunder bygninger, klæder, professionaliseringen og musikken.
Der er dog mange muligheder for forandring og fornyelse indenfor den nuværende
gudstjenesteordning, ligesom nyere kirkebyggeri kan være med til at ændre på værdierne i
gudstjenesten. Og heldigvis er livet også stærkere end ordningerne, selvom det nogle gange
kan føles omvendt. Modéus opregner følgende systemfejl:19
1) Menneskelig ensformighed: Vi læser, beder og bekender i kor, står op og sidder ned på samme
tidspunkter. Vi er ofte pænt klædt på og har ensformig og enslignende adfærd i gudstjenesten.
Den ”anderledes” kan nemt føle sig udenfor. Gudstjenesten kunne med fordel være mere
mangfoldig.
2) Den faldne skabnings parentes. Betoningen af mennesket som synder, der har brug for
syndsbekendelse, skaber nemt en distance mellem Gud og os. Men vi er jo allerede elskede som
Guds børn i dåben, og dermed forsonede. Fjendskabet i tilværelsen er ikke mellem Gud og
mennesker, men derimod mellem os og destruktion og djævelskab, døden og dens destruktive
kræfter. Desuden svækkes kraften i bønnen om tilgivelse, hvis den rutinemæssigt bliver bedt
hver søndag, så den ikke føles stærk, når der virkeligt er brug for den – når folk engang imellem
tager deres dybe forståelse og oplevelse af synd og skyld alvorligt.
3) Øvrighedsgestaltning. Præstens klæder og placering, ikke mindst på prædikestolen, giver et
fremad-bagud-rettet mønster og et over-under-forhold. Det er særligt tydeligt ved knæfaldet til
nadveren. Er det Gud eller præsten, man knæler for?
4) Anonymitet som værdi. Det har været et ideal, at man skulle kunne være anonym i kirken. Dog
kun i moderne tid, og det ses bl.a. af måden, vi sidder i kirken på og udstråler: ”forstyr mig ikke”.
Åbenhed og anonymitet er ikke det samme. Mennesker har normalt behov for at blive set og
bekræftet, og relation til andre er ligesom i andre sammenhænge, vejen til et liv som kristen.
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5) En intellektualiseret symbolanvendelse. Det er skidt, når symbolerne skal forklares, og det skal
både procession, præstens klæder, korstegn mv. De kræver liturgisk kompetence – en
undervisning i, hvad man skal opleve! Symboler skal i stedet være direkte forståelige. Fx skal
nadverbrød og vin smage godt, når de er symbol på noget godt.
6) Stilhed og manglen på menneskelig varme. Er gudstjenesten menneskelig? Nogle opfatter den
meget stiv. Det hjælper ikke at korte gudstjenesten; snarere at fylde den med mere menneskelig
varme, hvad enten det så er i personlige prædikener, gladere musik, børn i gudstjenesten,
enklere liturgi eller kirkekaffe hver gang.
7) Fysisk tvang. Stå og op sidde ned på bestemte tidspunkter synliggør hvem der er med, og hvem
der er ”udenfor”. Forventningen om ”ro” udelukker børn. At folde hænder, falde på knæ, sige
trosbekendelsen stående uden at man har indflydelse på ordvalget er eksempler på fysisk tvang.
Der er endvidere en uudtalt dresscode. Ved de fysiske bevægelser i gudstjenesten kan man
forstærke eller svække sceneperspektivet og øvrighedsgestaltningen.
8) Ensidig musik. Ritualbogen, nadverfejring og ”kirkelig værdig musik” fastholder musikken i en
bestemt form. Sådan har det ikke altid været. Den musikalske grundtone bør tage udgangspunkt
i den musik, den gudstjenestefejrende menighed bryder sig om! Ligeledes valget og mængden
af salmer (lav evt. en ønskeliste i våbenhuset). Musik er fællesskab – eller mangel på samme!
9) Sceneperspektivet. Vi er vante til at alt vigtigt foregår på en scene. Vi kender producent –
konsument-perspektivet fra TV, teatre, koncertsale, biografer etc. Man får nemt indtryk af, at
gudstjeneste er noget, man ”finder på”, hvilket forstærkes af Luthers vægtning af prædikenen
som gudstjenestens centrum. Men sceneperspektivet danner ikke langvarige relationer, og
præsten eller de øvrigt ansatte når sjældent højder, som uddannede skuespillere kan præstere.
Om gudstjenesten er god vurderes ud fra, om den er ”velproduceret” og gennemført. Endnu
vigtigere er dog, at vægte ”gudstjenestens vi”, således at de gudstjenestefejrende føler
delagtighed i gudstjenesten. Herved øges relationerne. Det handler dog ikke om antallet af
aktive lægfolk, men om måden at forholde sig på under gudstjenesten.
10) Perfektionisme opstår, når præst og ansatte forbereder gudstjenesten og tilmed ”øver” den, så
den bliver afviklet professionelt og uden fejl. Det øger imidlertid både præstationsangsten og
opfattelsen af producent-konsument-perspektivet. At uddele en agenda/ køreseddel/
gudstjenesteplan udtrykker ligeså meget ”kontrol”, som det giver ”tryghed”, hvilket er det
modsatte (og forudsætning for det relationelle). Man må finde en balance. Uforberedt fjummeri
skaber også utryghed og uro.
11) Præstationsafhængighed. Ingen gode relationer bygger på præstation. En god relation kræver
afslappethed. Nogle forenkler liturgien som fx Taizégudstjenesten, hvor enkeltheden er selve
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pointen. Andre fjerner så meget som muligt af den liturgi, der er kunstig, hvormed fokus flyttes
til (de professionelles) præstation. Og producent-konsument-perspektivet forstærkes herved.
12) Menighedens handlingslammelse. En klassisk luthersk menighed er ikke tydeligt aktiv i
gudstjenesten. Når menighedens aktive delagtighed mindskes bliver de tilskuere og tilhørere. Og
varieres gudstjenesten fra søndag til søndag passiviseres menigheden, da de ikke lærer
ordningen at kende.
I arbejdet med at udvikle og forny gudstjenesten er det gavnligt at se på disse systemfejl. Men
herudover findes der også modkræfter i gudstjenesten20:
1) Plejer: Alle ved jo, hvad en højmesse er!
2) Ritualbogen – mennesker har brug for ritualer, men angivne tekster låser teologien fast.
3) Rummets opbygning – rettet hierarkisk mod gudstjenestelederen, præsten.
4) Gudstjenesten bæres af eksperter: Præsten og organisten.
5) Musikken: Orgel og Salmer fra Salmebogen. Koralbogen er toneangivende i dobbelt forstand.
6) Tonelejet, stilniveau’et. Klassisk og æstetisk. Stilniveauet forstærker sig selv, fordi vi tilpasser os.
Endelig kan højmessen rumme direkte antiværdier som: Anonymitet, ekskludering, kulde,
distance, trivialisering, fremmedhed, lukkethed, utryghed, tilpassethed (i modsætningen til
ægthed). Det er ofte også en værdi i gudstjenesten at vi ikke viser følelser. Og der kan være
en direkte konflikt mellem det sagte og det følte: fx: ”Præsten talte om glæde, men jeg føler
mig ikke glad”21.
Det er ikke anderledesheden i ritualet, der er problemet. Formaliseringen er et problem.
Når vi stiltilpasser gudstjenesten skabes frosne ideologier. Man må først lytte til, hvor livet
findes og så forstærke de gode værdier dér.

Forholdet mellem grundrelationer, værdier og form i gode gudstjenester
Der er 3 ”tunger”. De har udgangspunkt i
relationen (nederst) og bliver formet (øverst) af
værdierne (midterst).
Formen kan m.a.o. gå i flere retninger uden at
det behøver at gå ud over grundværdierne i
gudstjenesten.
20
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M.M. 2013 kap. 7
M.M. 2013 s.102

20

Gudstjenestefornyelse
Værdistyret gudstjenesteudvikling
Gudstjenesteforandring kommer ofte til at handle om former, mens det, der kvalitativt kan
forbedre og forny gudstjenesten, handler om relationer og værdier.
Mange specialgudstjenester lykkes og tiltaler folk. Måske netop fordi man lykkes med at
forskyde værdibillederne (de frosne værdier). Vi skal bruge erfaringerne - værdierne herfra til
at udvikle gudstjenesten. Gudstjenesten er nok ekspertstyret, men gode gudstjenester
beskrives ofte med delagtighed.
Gudstjenestens form er systemverden, og den virker både synligt og usynligt:
1) Det synlige opleves i: Ordningen, alterbogen, salmebogen, magtstrukturerne, teologisk
korrekthed, alvor uden humor og systematiseret bøn (fremfor inderlig bøn).
2) Det usynlige opleves bl.a. i at vi har forskellige roller i gudstjenesten; kirkegængerne passer
kirkebænkeembedet! Det skaber forskelle i status mellem præst, betjening og menighed. Der er
ligeledes forskel på, hvad vi kan bidrage med, og hvor intellektuelt, vi anvender og forstår
symbolerne.
Det er ikke sikkert, at vi behøver at ændre så meget i gudstjenestens form for at forny den
eller give den større værdi. Alterbogen instruerer om, hvad der skal siges og til en vis grad også
af hvem, men ikke hvordan eller hvor. Og det er måske i høj grad måden, alterbogen bliver
brugt på, der afspejler værdierne i gudstjenesten.
Måske kan børn på flere måder hjælpe os til en mere menneskelig gudstjeneste. Børn er i
sig selv antistruktur og i høj grad relation og udtryk for noget af det mest værdifulde vi har –
også religiøst set.
Værdier skal være sande for at virke. Jf. virksomhedskultur, organisationskultur; fx Ikeaånden, Novo-ånden. Virksomhedens værdier skal også vise sig i virkeligheden, være en
holdning! Således skal vi finde frem til gudstjenestens kærneværdier her hos os – og de skal
virke i virkeligheden!
Arbejdet med kærneværdierne bør foregå langsomt, langsigtet og med lydhørhed. Vi
taler om en periode på måske 10 år, før kærneværdier forstås af omverdenen. Der skal meget
til, før folk holder op med at tænke, at det er kedeligt at gå til gudstjeneste!
Gudstjenesteudvikling ud fra en livsverdensorientering kan foregå på følgende måde22:
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1) Hvornår oplever jeg følelsen af, at ”her er godt at være” / det gode liv?
2) Sæt navn på, hvilke værdier, der karakteriserer et godt liv.
3) Hvor og hvornår oplever vi allerede disse værdier i den gudstjeneste, vi har?
4) Hvordan forstærker vi disse værdier - oplevelser – og sætter ord på – minder hinanden om det?
5) Er der noget i gudstjenestens form, der kan understøtte dette eller som modarbejder det?

Konturerne af et fornyet gudstjenesteliv
Martin Modéus giver ikke praktisk vejledning til fornyelse af enkelte gudstjenester, men til
fornyelse af gudstjenestelivet i almindelighed. De vigtigste punkter at arbejde med er:
1) Oplevelsen. Den enkelte gudstjenestedeltagers oplevelse er unik. Det vigtigste er
helhedsoplevelsen, altså følelsen af hvordan de 3 grundrelationer fungerer i gudstjenesten. Det
kan diskuteres, om den teologiske helhed har mere ”ret” end min personlige oplevelse. Måske
kan det reformatoriske princip, at gudstjenesten skal fejres på modersmålet, tolkes således, at
det er min oplevelse, der er modersmålet? Kan gudstjenestens grundlæggende tone afspejle
evangeliet, den forsonede gudsrelation, tilliden og befrielsen? Gudstjenestens indledning er her
afgørende: her defineres de gudstjenestefejrende som fællesskab!
2) Gudstjenestens ånd. Kan vi tilstræbe menneskelig varme, inklusion og tillid i gudstjenesten?
Hvordan møder vi hinanden som mennesker, tager plads i relation til Gud og hvordan møder vi
os selv?
a. Menneskelig varme. Velkomst, gæstfrihed og hjemlighed. Kan vi skabe menneskelig
varme på samme måde, som vi fx gør i vores hjem, så folk føler sig velkomne, set, trygge
og omsluttet af andres omsorg? Hvornår ser vi fx hinanden i øjnene? Menneskelig varme
opstår, når vi åbner os for hinanden, når blikke mødes, når vi taler sammen, når vi tør
vise vores sårbarhed. Hjemlighedsfølelse opstår, når vi fysisk føler os hjemme i rummet.
Beskriver vi Gud, som en, der byder velkommen, må vi tilstræbe at gøre det samme i
gudstjenesten.
b. Inkluderende – om at være flerkulturel i dybden. Menneskelig forskellighed er en værdi,
som bør være en del af gudstjenesten i stedet for mål- eller aldersrettede gudstjenester.
Vi mennesker er forskellige og har glæde af at opleve hinanden i al vores forskellighed.
Hverken gudstjenestens sprog eller form bør forhindre noget medlem i at deltage.
Formen bør opbygges, så jeg nemt kan lære liturgien at kende. Det bør være let at lære
andre kirkegængere at kende (relations-strukturerne) og der bør være tolerance, og
åbenhed i miljøet omkring gudstjenesten.
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c. Tillid – smagen af evangelium. Føler jeg mig velkommen med hele min krop og mit liv,
både det glædelige og det, der gør ondt? Hvordan tager gudstjenesten imod mig?
Oplever jeg evangeliet, det forsonede gudsforhold, kærligheden og tilliden? Glæde kan
være et godt ord, eftersom alle gudstjenester egentlig er opstandelsesgudstjenester, men
det kan også føles som et krav, og derfor gøre mig fremmed de dage, jeg ikke er glad.
3) Gudstjenestens form. Fornyelse viser sig i, at gudstjenesten er som den ”plejer”, blot fornyet!
Gudstjenestens form opleves fornyet, hvis man arbejder med følgende:
a. Delagtighed, hvilket betyder ”at få plads i gudstjenesten”. Det kan f.eks være som
kirkeværter eller ved praktisk at udføre opgaver, der kan udføres af lægfolk, børn, unge
eller voksne. Der kan eventuelt etableres gudstjenestegrupper, der forbereder
gudstjenesten og udfører praktiske opgaver. Repræsentativ delagtighed er, at vi kan
identificere os med nogle af de aktive i gudstjenesten, eller dem, der bliver talt om.
Mangfoldighed i gudstjenesten gør, at jeg føler mig accepteret som den, jeg er.
Dialogdelagtighed er at se liturgien som en slags dialog, en interaktion mellem flere
parter, primært præst og menighed i veksellæsninger. Der må også gerne være plads til
eftertankens stilhed, mens vente-pauser går ud over ”nærværet”.
Perspektivdelagtigheden handler om den gode relation og viser inklusion, retfærdighed,
åbenhed, ligestilling og det at høre til. Kristus er forbilledet og gudstjenesten afspejler en
evangelisk rummelighed, når der er plads til en mangfoldighed i såvel alder, køn, heteroog homoseksuelle, rige og fattige etc. Magtdelagtighed er, at de, der er tilstede i
gudstjenesten, er gudstjenestens ejere. Der er derfor brug for en samtale om magten i
gudstjenesten, således at de gudstjenestefejrende også oplever at tage del i magten.
(Meget i præstetjenesten kan udføres som et arbejde, men ikke gudstjenesten! Det kan
kun ske af lyst og nødvendighed.)
b. Genkendelsens glæde. Fokus flyttes hermed til gudstjenestelivet. Ikke events! Man
døbes ind i en tro, og i gudstjenesten (søndag morgen) forventer man en gentagelse af
det ritual, som gør Gud nærværende. Fornyelse højner kvaliteten eller ”barren”, mens
forandring ændrer, men ikke nødvendigvis fornyr noget. Genkendelsens glæde kan give
højmessen karakter af naturens cyklus, hvis causa er ugens rytme. Det rituelle er i sig selv
relationsbyggende. Ritualet er ikke afhængigt af individuelle præstationer, heller ikke
præstens. Man vænner heller ikke folk af med at gå i kirke, når der ikke lige er noget for
netop dem! Ritualets styrke er regelmæssighed og langsigtethed. Styrken ved events er
ensidighed og kraftfuldhed. Endelig er det kun den genkendelige gudstjeneste, det er til
at finde ind i og blive fortrolig med i dybden.
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c. Selvbærende liturgi – et farvel til præstationerne. Kan vi lave fordringsløse og
relationsrige gudstjenester fremfor eventgudstjenester? Bruges tiden på at
gennemarbejde enkelte momenter i gudstjenestelivet fremfor at lave events, får vi
langsigtet glæde af vore anstrengelser, og kvaliteten højnes. Det ”hæver overliggeren”
eller ”forlænger springlængden”. Helt konkret kan man arbejde (gerne i samarbejde med
menigheden, evt. repræsenteret ved en eller flere grupper) med: Hvorfor vi vælger
salmer til vore gudstjenester? Hvem der vælger – og hvorfor netop dem? Af hvilke
grunde? Hvilket eller hvilke musikalske sprog ønsker vi? Vælger vi musik på en
ekskluderende eller inkluderende måde? Beder vi sådan, at menigheden oplever bøn?
Bæres menighedens fællesskab frem i bønnen? Hvorledes bærer vi hinanden frem i bøn
som forskellige mennesker? Hvordan får jeg som individ plads i bønnen? Høres
gudstjenesten som relation i bønnen?
4) Forandring eller fornyelse. Når noget ikke fungerer, ændrer man normalt på det. Men har
gudstjenesten brug for forandring? Måske har den i højere grad brug for fornyelse! Forandring
handler om at gøre noget andet, end det, vi gør nu, mens fornyelse handler om en kvalitativ
dybere forankring og et nyt engagement. Forandring er sjældent efterspurgt, mens fornyelse
altid kan bruges, og det er ikke farligt. Ved et seminar om gudstjenestefornyelse, fandt
deltagerne frem til at følgende er umisteligt i gudstjenesten: delagtighed, gudsnærvær,
glæde/sang, kropslighed, stemning og ægthed. Man kunne til gengæld godt undvære: stilhed,
perfektionisme, gamle vaner og forbrugerisme.
5) Gudstjenestebilleder. Det er problematisk at bruge billedet af gudstjenesten som en fest, fordi
gudstjenesten ikke er en himmelsk tilstand, og fordi det kan lukke for dem, der har svært ved at
se det festlige enten i deres eget liv eller i gudstjenesten. Et langt bedre billede er: Den sidste
nadver, hvor Jesus (Gud) er centrum og disciplene sidder omkring (mennesker imellem). Idet
Jesus siger: ”En af jer vil forråde mig”, spørger hver enkelt sig selv: ”vel ikke mig, Herre” (individ).
Her er det 3 grundrelationer til stede. Et andet billede er Havet – alle kan genkende det, selvom
det varierer mellem stilhed og storm. Og Katedralen – helhed fyldt med detaljer – således må
gudstjenesten også godt være. Endelig er hjemmet et stærkt billede, selvom det kan fejltolkes
som noget afgrænset i forhold til omverdenen. Men ellers er det et godt billede, da det
udtrykker den relationsrige gudstjenesten, hvor vi har vores favoritpladser og kan føle os
”hjemme”. Her har vi vore rytmisk tilbagevendende ritualer, og hjemmet er forhåbentligt fyldt
med menneskelig varme, inkludering og tillid.
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Voerladegård
Menings-laboratoriet
Voerladegård inviterede den 22. sept. 2015 til et menighedsmøde i forsamlingshuset, hvor
ca. 25 borgere fra Voerladegård mødte op for at tale om kirkens rolle i lokalsamfundet, herunder
gudstjenesten. Mødet blev kaldt et ”Menings-laboratorie” og nedenstående referat opregner i
punktform, hvad der kom ud af mødet.
Kirken er noget, vi deles vi om. Kristendommen er kulturelt betinget og der er en vis
blufærdighed overfor kirken. Næstekærlighed er dog en grundpille. Kirken skal give åndelig
føde, intellektuelt indhold og ro, og Voerladegård kirke må gerne både:
1) Tænke bredt og lave arrangementer, som taler til mange
2) Tænke smalt og lave arrangementer for bestemte målgrupper
Det er vigtigt at holde fast i:
1) Mulighed for dåb, konfirmation, vielse og begravelse/bisættelse
2) Kirkegården – indeholder mange historier
3) Præstens og graverens kontakt til brugerne
Ideer til modernisering af gudstjenesten:
1) Optræden/dramatisering af teksten
2) Stilhed – pauser er vigtige
3) Præsten ned på kirkegulvet
4) Stå op og synge
5) Færre ansatte medvirker – sanger og kirketjenerfunktion lægges sammen
6) Tema/koncept-gudstjeneste
7) Lejlighedsgudstjeneste – eks. ved dåb
8) Spaghettigudstjenester – samværsgudstjenester
9) Hverdagsgudstjenester
10) Deles om præster
11) Gæsteprædikant 1-2 gange om året
12) Fyraftensgudstjeneste
13) Relatere teksten til eksempler fra hverdagen
14) 1 læsning i stedet for 2 udover prædiketeksten
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15) Tiltrækkende: Noget spiseligt, noget specielt, noget for børn
16) Bredere indhold: Filosofi, hvad er et menneske?
17) Drop almindelige gudstjenester
18) Altid et tema
19) Gudstjenesten skal peppes op
Hvordan bliver vi flere?
1) Den personlige invitation
2) Synlighed
3) Fortæl den gode historie
4) Markedsføring – søg gerne professionel hjælp
5) Mange kanaler til kommunikation
Synes godt om:
1) Arrangementer i menighedshuset
2) Særgudstjenester
3) Kirkekoncerter
Andre ideer:
1) Dele-køkkenhave på kirkegården eller i kirkehaven
2) Have et mål/tema – også for gudstjenesten
3) Kirkegårdsvandring
4) Rappelling ned ad tårnet
5) Øl-smagning i stedet for kirkekaffe
6) Deltag i den offentlige debat – f.eks. flygtninge – fingeren på pulsen
7) Afskaf klokkeringning
8) Lægge arrangementer på forskellige ugedage
9) Deles om aktiviteter med nabo-byer
10) Eksistentielle spørgsmål tages op
11) Kirkebus – kirker skiftes til at lave større arrangementer/gudstjenester
12) Velkomstfolder til tilflyttere
13) Den gode fortælling
14) Bruge kirkerummet alternativt
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Gudstjenestefornyelsesudvalget
For at følge op på ideerne og forslagene fra meningslaboratoriet og for at arbejde nærmere med
søndagens gudstjeneste nedsatte menighedsrådet i januar 2016 et ”gudstjenestefornyelsesudvalg” bestående af menighedsrådsformand Jacob Friis Nielsen, menighedsrådsmedlem Lars
Linneberg, borger Nis Heissel og sognepræst Peter Tast. Udvalget udarbejdede nedenstående
liste med idéer til modernisering af gudstjenesten, og søgte i september 2016 biskoppen om
tilladelse til at eksperimentere med gudstjenesten:
1) Optræden / dramatisering af teksten – urealistisk at udføre altid, men vi kan gøre noget.
2) Kan vi lade os inspirere af pinsemenigheden: Mindre højtideligt. Præsten kan spørge: ”Skal vi
starte nu”? Band, der spiller. Lidt gospelagtigt – vifte med armene.
3) Gudstjenesten og musikken skal peppes op: Flere nyere – og kendte salmer
4) Stilhed – pauser er vigtige
5) Præsten ned på kirkegulvet – prædiken fra gulvet
6) Nadver på ”gulvet”
7) Ny-oversættelser: Læsninger fra Den nye aftale / Begyndelsen og tænkeren
8) Stå op og synge
9) Færre ansatte medvirker – sanger og kirketjenerfunktion lægges sammen
10) Tema/koncept-gudstjenester
11) Lejlighedsgudstjeneste – eks. ved dåb
12) Spaghettigudstjenester – samværsgudstjenester
13) Deles om præster med andre sogne, fx Gæsteprædikant 1-2 gange om året
14) Fyraftensgudstjeneste - hverdage – Hverdagsgudstjenester fx med spisning
15) Relatere teksten til eksempler fra hverdagen
16) 1 læsning i stedet for 2 udover prædiketeksten – 2 læsninger i st.f. 3.
17) Tiltrækkende: Noget spiseligt, noget specielt, noget for børn
18) Bredere indhold: Filosofi, hvad er et menneske?
19) Drop almindelige gudstjenester
20) Altid et tema – evt. over en 3. Gange – a ’la Tv- serie
21) Børnehjørne
22) Dialog-gudstjeneste – evt. med en person
23) Det skal være spændende – der skal ske noget. Man skal deltage; tage del i noget; plads til
børnene
24) Konfirmanderne, der læser ind- og udgangsbøn.
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Fra september 2016 til maj 2017 blev flere af ovenstående idéer prøvet af ved
gudstjenester, hvorefter udvalget lagde sig fast på en form, som man med biskoppens
godkendelse har prøvet af et år.
I denne gudstjeneste står menigheden op og synger ved 1., 4. og sidste salme. Der er
ingen korsvar, kun 2 læsninger, prædiken fra ”gulvet” og nadverliturgien er den fra s. 51 i
Ritualbogen, efter ”børnegudstjeneste på Højmessens plads”. Sanger og kirketjenerfunktionen
er lagt sammen, og kirken har fået ny organist, der er uddannet klassisk guitarist, hvorfor orglet
nogle gange erstattes af guitar – både til musik og akkompagnement. Der har været en enkelt
lejlighedsgudstjeneste med dåb, og 3 velbesøgte spagettigudstjenester (Snapper-gudstjeneste).
Endvidere har konfirmanderne læst ind- og udgangsbønner mindst en gang hver, ligesom vi i
forb.m. sommerfesten og lutherjubilæet havde kirkefrokost. Der har også været
”våbenhuskirkekaffe” en del gange.
Denne form blev evalueret af udvalget i maj 2018, hvor der blev udtrykt en vis tilfredshed
med den nye gudstjenesteform. Det har dog ikke medført flere kirkegængere, men det føles for
nogen som en mere nærværende gudstjeneste. Dog ikke for alle. En enkelt fast kirkegænger
afleverede nedenstående høringssvar.

Et høringssvar om gudstjenestefornyelsen i Voerladegård kirke
Genkendelighed, sammenhæng og ro til fordybelse i budskabet er for mig de vigtigste faktorer
for valg af gudstjenesteform – liturgi.
Jeg er glad for den gamle liturgi, fordi jeg kender den. Men jeg er klar over, at den kan være
svær at forstå.
Derfor var jeg spændt på, hvad Voerladegårds bud blev på en løsning af dette.
Og for at være helt ærlig, er jeg ikke begejstret. Måske har jeg helt misforstået formålet med
den nye form?
Jeg havde håbet, at man havde forsøgt at finde moderne tolkninger af de elementer, som kan
være svære at forstå. I stedet er det barberet væk. Og man står tilbage med en gudstjeneste,
hvor noget af sammenhængen er skåret væk. Jeg er sikker på, at der findes moderne versioner
af disse elementer, som vil være lettere tilgængelige, som kunne erstatte noget af det gamle –
f.eks. nadverritualet.
Jeg kommer til gudstjeneste for at være en del af det fællesskab, jeg er døbt ind i. Derfor har
jeg svært ved at forstå meningen med at fjerne korsvarene. De er for mig med til at give en
fornemmelse af at være en del af det fællesskab. Også denne vekslen mellem præst og
menighed findes der moderne bud på.
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Personligt savner jeg de melodiske ”3 x amen” efter velsignelsen. Velsignelsen er for mig et
vigtigt element i gudstjenesten. Her får jeg ”Guds fred” med mig ud i verden. Men jeg får ikke
lov til at synge ”det står jeg ved” – i form af ”amen”.
Jeg synes, det er fint at stå op til nogen af salmerne, når det er tænkt ind i forhold til, hvornår
man ellers står op under gudstjenesten.
Forslag til nye tiltag:
a) Stilhed med tid til bøn eller eftertanke lagt ind i gudstjenestens forløb.
b) Ved hver gudstjeneste beskrives forløbet på et stykke papir, som udleveres (eller evt. på en
skærm), så alle ved, hvad der skal foregå hvornår. Hvornår skal jeg stå op? Hvilke salmer, tekster,
bønner mm kommer hvornår? Især når der er særordninger, er det rigtig vigtigt at gøre dette, så
budskabet ikke forsvinder i forvirring om, hvad der nu skal ske.

Min kommentar hertil. Høringssvaret viser noget om, hvor forskelligt, man oplever
gudstjenestens elementer og hvor svært det er, at lave ændringer i gudstjenesten uden at
”såre” nogen, og det har naturligvis ikke været meningen.
I gudstjenesteudvalget syntes man, at korsvarene virkede fremmedgørende fremfor
fællesskabsdannende. Der kan godt findes ny musik til korsvarene, men det er ikke nemt at
finde nye, enkle formuleringer, der er ”moderne” i sproget. Vi har valgt at bruge den apostolske
velsignelse (”vor Herre Jesus Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være
med os alle”) som indledning, og har siden erfaret, at man også gør det i mange andre kirker.
Den bruges også ved indledningen af et bryllup. Til den nye ordning, som menigheden har
prøvet af et år, har der været en liturgi på et trykt ark. At menigheden ikke altid fulgte den i
forhold til at stå op og sidde ned er en anden sag. Ændringer tager tid.

Gudstjenestens værdier i Voerladegård
Ud fra et spørgeskema og personlige interviews med 6 personer i Voerladegård, er
nedenstående svar samlet. Selvom de ikke er repræsentative p.gr.a. det lave antal besvarelser,
og det vil være godt, hvis undersøgelsen kan fortsættes til menighedsmødet med biskoppen
tirsdag d. 15. januar 2019. Alligevel så fremgår både bredden og mangfoldigheden i svarene, og
sammenholder man dem med ovenstående punkter fra meningslaboratoriet og
gudstjenestefornyelsesudvalget, så er der nu allerede en del at arbejde videre med.
Personlige minder fra gudstjenester
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1) Personlige causa: dåb, bryllup konfirmationer, begravelser: det ”letter”, når der bliver sat ord på
følelser.
2) Når man bliver ”rørt” af det, man hører. Når præsten er nærværende og ”vil” menigheden
noget. Når det handler om noget, man kan bruge i hverdagen.
3) Oplever fællesskabet om noget større: Salmesang, Julegudstjenesten, Skærtorsdag, Påske,
høstgudstjenesten, Kyndelmisse, Stemninger.
4) Særgudstjenester, hvor man selv kommer i spil, fx vandregudstjeneste.
Værdi i gudstjenesten
1) Øjeblikke, der giver mening i ens liv; stemninger, der rører én. Opleves i prædiken, salmer,
læsning, bøn og i noget, der sker, fx et blik, et lysstrejf. Det er forskellige fra gang til gang.
2) Man føler sig i kontakt med sig selv og med Gud, og kan lægge sine bekymringer lidt væk.
3) Når præsten er nærværende og der bliver sat ord på livet
4) Nadver går dybt i sjælen
5) Stilhed kan røre, have værdi.
6) Sammenhold og sang (menighed)
7) Føler det godt, når man går derfra.
Det generelle
1) Ro. Genkendelighed i højmesseritualet. Og at man kan lægge sine bekymringer lidt fra sig.
2) At der bliver sat ord på livet. Prædiken. Indre følelser og stemninger, der kommer i spil
3) Salmer, sammenhold
4) Præsten vigtig
5) Ritualer er vigtige: dåb, bisættelser og begravelser.
6) Rammerne. Orglet vigtigt – hører ligesom til
7) At kirken er for alle og at der ikke bliver afkrævet noget svar
Grundrelationerne: forholdet til Gud, Medmennesket og én selv
1) Gud: I gudstjenesten oplever man, at der er en Gud, der holder hånden over os. Det er godt at
der bliver sat ord på ens tro. Det kan være svært at forstå det med Gud. Mange historier og
læsninger er svære eller uforståelige.
Jeg har tidligere følt skyld til Gud. Nu føler jeg mig ”Altid allerede elsket”. Nadverens tilsigelse af
syndernes forladelse giver en fornyet kraft, så man kan ”starte på en frisk”.
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2) Medmennesket: Man føler et fællesskab med de andre, der er til stede. Et ”helligt” fællesskab.
Et smil kan fx give denne følelse. Rart, når man føler sig velkommen og set. Godt at tænke det
med medmennesket på et højere plan, samfundsmæssigt mv. Og godt at møde andre.
3) Én selv: nærvær
De vigtigste led i gudstjenesten
1) Dåb og nadver, men ellers helheden.
2) Hvad præsten siger – i prædiken: spændende, hvad han har fundet på (man vil gerne have
åndelige, kristelige og almene menneskelige emner), endv. bøn og læsninger mv.
3) Salmer
4) Kirkebøn
5) Stilhed, ro. Præsten skal ikke gå forstyrrende rundt.
6) Salmer, musikken
7) konfirmation
8) Trosbekendelse
Led, der ikke er så vigtige.
1) Muligvis den gammeltestamentlige læsning
2) Der er rigeligt med bønner. Slutkollekten kunne evt. kortes eller bortfalde
3) Læsninger, der er svære at forstå
Det gode liv i dagligdagen
1) At være i relation – deltage i fællesskaber: I familien, blandt venner, spejderkreds, naboer.
2) Når man er fælles om at gøre noget, løse nogle opgaver, gøre en forskel med sine evner.
3) Naturen, årstider, vejr og vind
4) Et godt helbred og glæden ved det daglige liv og arbejde
5) Den gode samtale, at kunne lytte, tie, høre andres argumenter.
6) Musik
7) Når der er plads til et ”helligt” rum: ro, mindfullness, meditation, bøn.
Værdier der karakteriserer det gode liv
1) Relationer: Familieforhold, fællesskab, sammenhold, venner, naboer
2) Hellighed, åndelighed, taknemmelighed.
3) Delagtighed, engagement i samfundet omkring én.
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4) Godt helbred
5) Nærhed
6) Bekræftelse, at blive set, livsmod
7) Følelsesmæssig berøring
Værdier i gudstjenesten
1) Trosbekendelse
2) Nadver
3) Følelsen af fællesskab. At blive set. Det gør den gode præst. Sammenhold med andre i borgere i
byen, særligt når der er mange i kirke, som til jul. Opleves også ved korsvar
4) Menneskelig varme
5) Åndelighed i gudstjenesten: En god prædiken er en slags samtale med én selv, hvor der bliver sat
ord på tanker, følelser og det gode liv
Gudstjenestens kærneværdier (prioriteret rækkefølge)
1) Fællesskab
2) Berøring (følelsesmæssigt)
3) Hellighed - Åndelighed
4) Delagtighed.
5) Tryghed - tillid
6) Åbenhed
7) Nærvær
8) Glæde
9) Genkendelse
10) Men alle værdier er gode

Årshjul Voerladegård - Gudstjenester og kirkelige aktiviteter 2017-18
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Dato
Højmesser
børn Unge voksne
Særgudstjenester Arrangeme Koncert
03/09/2017 12.00
Sommerfest
13.00: Sommerfest
05/09/2017
19.00: Reggae og Rasta
17/09/2017 11.00
Konfirmandopstart
21/09/2017
19.30 Stille-aften i Kirken
27/09/2017
19.00: Jess Dige: Skyggebørn
01/10/2017 14.00: Høstgudstjeneste
15/10/2017 11.00
12.15: Luther for skolen
25/10/2017
26/10/2017
19.00: Foredrag om Luther
29/10/2017 11.00
Luther-fejring
Kirkefrokost
05/11/2017 11.00
Alle helgen
06/11/2017
17.30: Snappergudstj.
spisning
19/11/2017 11.00
22/11/2017
12.15: Luther for skolen
28/11/2017
19.30: Stille-aften i kirken
03/12/2017 11.00:1.SiAdv. Børnekor
1.SiAdv – børnekor
10/12/2017
16.00: Julens læsninger med musikalske indslag
21/12/2017
10.00: Vuggestue+Dagpl.
21/12/2017
11.00: Skole
24/12/2017 14.30: juleaften
25/12/2017 11.00: Juledag
Juledag
07/01/2018 11.00
17.30: Snappergudstj.
18/01/2018
spisning
28/01/2018
16.00: Spillemandsmesse
19.30: Stille-aften i kirken
01/02/2018
07/02/2018
19.00: Rytmisk gudstj
22/02/2018
19.00: Foredrag Søren Ryge
25/02/2018 14.00*
08/03/2018
19.00: Sangaften
11/03/2018 09.30
Indsmling
20/03/2018
20.00: Stilleaften i kirken (efter fællesspisning)
23/03/2018
10.00: Påskegudstjeneste Vuggestue og dagplejere
25/03/2018 14.00*
29/03/2018
17.30 Skærtorsdagsmåltid
01/04/2018 11.00: Påskedag
12/04/2018
17.00: Snappergudstj
spisning
15/04/2018 14.00
17/04/2018
19.00: Iran: T. Frisenette
29/04/2018 12.00
13/05/2018 11.00: Konfirmation
Konfirmation
20/05/2018 11.00: Pinsedag
Pinsedag
27/05/2018
14.00: Friluftsgudstjeneste på Yding Skovhøj
31/05/2018
19.00: Vandregudstjeneste
10/06/2018 16.00
23/06/2018
19.00: Sankt Hans aften i kirkehaven
24/06/2018 11.00
05/07/2018
19.00: Bålgudstjeneste
12/08/2018 11.00
26/08/2018
14.00: Friluftsgudstjeneste Solsikken
I alt: 49
22
9
3
12
5
12
1
Sammenfaldne
1
2
5
7
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Oplæg til årshjul 201923
Dato
06/01/2019
15/01/2019
17/01/2019
27/01/2019
31/01/2019
03/02/2019
06/02/2019
24/02/2019
07/03/2019
10/03/2019
24/03/2019
07/04/2019
08/04/2019
12/04/2019
14/04/2019
18/04/2019
21/04/2019
1. el. 8/5
05/05/2019
17/05/2019
26/05/2019

Højmesser
11.00

09/06/2019

11.00: Pinsedag

23/06/2019
07/07/2019
11/08/2019
25/08/2019
08/09/2019
22/09/2019
06/10/2019
20/10/2019
28/10/2019
03/11/2019

Særligt for
børn
Unge
voksne
Familiegudstjeneste

Øvrige
SogneSærgudstjenester Arrangementer

Koncert

19.00 Biskop Henrik Wigh-Poulsen
17.00: Snappergudstj aftal m. børnehave
14 el 19
19.00: Foredrag Jacob Birklier
11.00 evt
11.00 m. frokost?
09.30
12,14,16,19
11.00

19.00: Rytmisk gudstj
Vintersamvær, frokost, foredrag
19.00: Sangaften
Indsamling

Afslutning minikonfirmander
17.00: Snappergudstjeneste
10.00: Påskegudstjeneste Vuggestue og dagplejere

??? Evt. kl. 14
17.30
11.00: Påskedag

17.30 Skærtorsdagsmåltid
Voerfest bod

12.00
11.00: Konfirmation

Konfirmation
14.00: Friluftsgudstjeneste på Yding Skovhøj
19.00: Vandregudstjeneste

19.00: Sankt Hans aften i
Sankt Hans gudstj.
kirkehaven
11 el. 19
19 Bålgudstjeneste
Sommerfest
13.00: Sommerfest
12.00
14.00 Friluftsgudstjeneste Solsikken
11.00
Konfirmandopstart
11.00: Høstgudstjeneste
19.00: Foredrag
14.00
11.00
17.30: Snappergudstjeneste
11.00
Alle helgen

17/11/2019 16.00
fx gospelworkshop
01/12/2019 11.00:1.SiAdv. Børnekor
15/12/2019
16.00: Julens læsninger med musikalske indslag
20/12/2019
10.00: Vuggestue+Dagpleje
20/12/2019
11.00: Skolen
24/12/2019 14.30: juleaften
25/12/2019 11.00: Juledag
I alt: 43
25
9
3
4
5
9
Sammenfaldne
2
2
3
3
2
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Med forbehold for ændringer. Ovenstående er et oplæg, og mange aktiviteter er endnu ikke planlagt. Planen
rummer også mulighed for tilføjelser, ligesom der ikke er taget højde for ferier mv.
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Fremtidig planlægning af gudstjenester i Voerladegård
1) Skal vi forsøge at lave et årshjul med begivenheder og livsemner – hvor, hvornår og for hvem?
Og kan vi både ”målrette” gudstjenester og gøre dem mangfoldige ”for alle”?
2) Hvordan bevarer vi en kontinuitet i gudstjenestelivet samtidig med at vi skaber afveksling? Mon
vi kan gøre søndagens gudstjeneste mere attraktiv, så gør særgudstjenesterne til mere eller
mindre varierede søndagsgudstjenester?
3) Kan vi tænke i gudstjenesteliv – fremfor enkelt ”sær”-gudstjenester?
4) Er det mon muligt at afveksle med café- eller bøn og brunch-gudstjenester, som i strandkirken
eller i Brorsonkirken? En gudstjeneste i en afslappet atmosfære, hvor der holdes tale mens man
nyder kaffe. Med nadver, velsignelse og bøn?
5) Vilkår: 40 % præst – regulativ: Gudstjeneste hver anden søndag + enkelte børnegudstjenester. Er
der noget, der skal ændres her?

Konkrete idéer til gudstjenestefornyelse:
1) Vi bør arbejde videre med den nuværende liturgi, da den stadig kan forbedres. I Gellerup kirke
indleder de gudstjenesten med et ”godmorgen” (den hilsen, Jesus mødte disciplene med på
opstandelsesdagen (Matt 28,9), introducerer gudstjenesten og øver ofte en ny salme inden
bedeslagene lyder. Måske kunne vi bruge dette ”godmorgen” som en hilsen i gudstjenesten. Vi
kan også overveje en tilsvarende indledning før bedeslagene.
2) Kan vi understøtter fællesskabet – relationerne - i og omkring kirken og gudstjenesterne ved at
indføre fredshilsen, kirkekaffe el.lign. hver gang.
3) Kan vi finde netværk, fx folk på en vej, der kunne tænkes at stå for en gudstjeneste eller være
med til mindre ting som at vælge salmer, stå for nogle praktiske opgaver, fortælle hvad vi særligt
skal bede for på søndag og eventuelt tænke med i forhold til søndagens tekst?
4) Kan vi tænke livs-spørgsmål / kriser ind i planlægningen: fx noget om parforhold – hvordan
passer vi på hinanden? når børnene flytter hjemmefra, når jeg forlader arbejdsmarkedet, stress,
udfordringer med børn med bogstaver (ADHD, ADD, OCD…),
5) I ELW (Evangelical Lutheran Worship) er der 10 forskellige settings / 10 mulige musikalske
udtryk, ”lydsider” til gudstjenesten. Ny komponeret musik. Der findes også ny musik og liturgi i
bl.a. Gellerup kirke. I Lindevang kirke ved København eksperimenterer man også med liturgien og
læser bl.a. Markusevangeliet fortløbende over et antal gudstjenester.
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6) Kan vi lade os inspirere af ”Kirke på vej”: https://www.strandkirken.dk/file/15936 Høre, handle,
sammen: kirkvej.dk, eller af Talomtro.dk
7) Kirkerummets udformning og præsten i præstekjole, som står på alteret øverst i kirken, på
prædikestolen eller som den, der uddeler nadveren signalerer en hierarkisk og autoritativ
rangorden imellem mennesker, en øvrighedsgestaltning.
Den besværlige løsning: Man kunne vende bænkene 90 grader, så folk sidder med ansigterne
imod hinanden. Eller man kunne udskifte dem med stole, som kan vendes i flere retninger, så der
er fleksibilitet.
Den nemme løsning: Præsten kunne lede gudstjenesten fra et sted i siden (forrest tv. i kirken og
prædike fra ”gulvet”). Præsten kunne bære en anden dragt end præstekjolen, men hvilken?
8) Der kunne indrettes en børneafdeling med bord og små stole, tegnegrej og bøger mv. et
passende sted i kirken. Desuden kunne børnene og/eller konfirmanderne få en plads i liturgien,
fx ved at bære dåbsvand ind og hælde det op i dåbsfadet, tænde lys på alteret eller dele
salmebøger ud. Der kunne også laves en lille fortælling til børnene hver gang – eller måske en
gang om måneden.
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Gudstjenesteformer Voerladegård
Ritualbogen af 1992:

Nuværende gudstjenesteform:

Ideer til drøftelse:

Præludium
Indgangsbøn
1. salme
Hilsen:
Præsten (P): Herren være med
jer
Menigheden (M): Og Herren
være med dig!
P: Indledningskollekt (bøn)
M: Amen
Læsning (alle rejser sig)
2. salme
Hvis ikke der er dåb: Læsning
(alle rejser sig)
Trosbekendelse (siges
stående):
Se næstsidste side i
salmebogen
Herefter synges:
Lad verden ej.. (nr. 123 v.7)
3. salme
Evangelium (alle rejser sig)
P: Dette hellige evangelium …
M: Gud være lovet for sit
glædelige budskab
P: Prædiken med kirkebøn og
Apostolsk velsignelse (alle
rejser sig)
4. salme
Nadver
P: Opløft jeres hjerter til
Herren!...
..synge din herligheds
lovsang:
M: Hellig, hellig, hellig er
Herren,
Gud den Almægtige.
Himlen og jorden er fuld af
din herlighed.
Hosianna i det højeste
P: Velsignet være han, som
kommer, i
Herrens navn.
M: Hosianna i det højeste.
O, du Guds lam.. v.1.
P: Nadverbøn
Alle: Fadervor
M: Amen
P: Indstiftelsesordene (alle
rejser sig)
Nadvergæsterne går op i koret
Uddeling
5. salme u/uddelingen –
sidste vers efter
P: Slutningskollekt
M: Amen
Velsignelse – (alle rejser sig)
6. salme
Meddelelser
Udgangsbøn
Postludium (udgangsmusik)

Præludium
Indgangsbøn: konfirmand,
frivillig eller sanger
1. salme (stående)
Hilsen Præst (P): Velkommen til
gudstjeneste her i dag, hvor det
er [søndagens navn]. Hvis man
vil følge med i teksterne, kan de
læses på s. …
Hilsen: Vor Herre Jesu Kristi
nåde og Guds kærlighed og
Helligåndens fællesskab være
med os alle! Amen!
Indledningskollekt (bøn)
Læsning (alle rejser sig)

Præludium
Indgangsbøn: konfirmand,
frivillig eller sanger
1. salme (stående)
Hilsen Præst (P): Lad os byde
hinanden velkommen til
gudstjeneste ved at sige:
Godmorgen.
(M): Godmorgen!
(P): Det er i dag [søndagens
navn]. Hvis man vil følge med i
teksterne, kan de læses på s. …
Hilsen: Vor Herre Jesu Kristi
nåde og Guds kærlighed og
Helligåndens fællesskab være
med os alle! Amen!
Indledningskollekt (bøn)
Læsning (alle rejser sig)
2. salme (siddende)
Hvis ikke der er dåb:
Evangelielæsning (alle rejser
sig)
Trosbekendelse (siges
stående): Se næstsidste side i
salmebogen
3. salme
Prædiken og kirkebøn (kan evt.
flyttes til slutkollektens plads)
4. salme (stående)
Nadver:
Nadverbøn
P: Lad os takke og bede: Vi
takker dig, himmelske far /
Opstandne Herre og Frelser /
evt. Holger Lissner s. 180…
hør os i Jesu navn, når vi
sammen beder:
Alle: Fadervor (sidste side i
salmebogen) Amen (siges)
(Ved dåb bortfalder Fadervor)
P: Indstiftelsesordene (alle
rejser sig) Herefter går
nadvergæsterne op i koret
Uddeling (herunder musik)
Bortsendelsesordene: HL s. 181
5. salme efter uddelingen
Slutkollekt (bøn)
Velsignelse – (alle rejser sig)
Fredshilsen
6. salme (stående)
Meddelelser
Udgangsbøn
Postludium (udgangsmusik)

2. salme (siddende)
Hvis ikke der er dåb:
Evangelielæsning (alle rejser
sig)
Trosbekendelse (siges
stående):
Se næstsidste side i
salmebogen
3. salme
Prædiken og kirkebøn
4. salme (stående)
Nadver:
Nadverbøn
P: Lad os takke og bede: Vi
takker dig, himmelske far…. ...
hør os i Jesu navn, når vi
sammen beder:

Alle: Fadervor (sidste side i
salmebogen) Amen (siges)
(Ved dåb bortfalder Fadervor)
P: Indstiftelsesordene (alle
rejser sig) Herefter går
nadvergæsterne op i koret
Uddeling (herunder musik)
Bortsendelsesordene: HL s. 181
5. salme efter uddelingen
Slutkollekt (bøn)
Velsignelse – (alle rejser sig)
6. salme (stående)
Meddelelser
Udgangsbøn
Postludium (udgangsmusik)
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Konklusion
I Voerladegård oplever vi god tilslutning til specialgudstjenesterne, mens det kniber med
tilslutningen til søndagens højmesse. Det kan skyldes, at mange oplever gudstjenesten som en
event med et producent-konsument-perspektiv, fremfor et ritual. Det er vigtigt at arbejde
med, hvordan vi opfatter gudstjenesten. De fleste vil gerne have en særlig grund til at komme,
en causa, og den er for de fleste ikke givet i og med, at det er søndag.
Selvom Martin Modéus primært ser en fremtid i udviklingen af søndagsgudstjenesten som
et ugentligt ritual, der gøres menneskelig ved at inddrage børn og frivillige, så er det vigtigste for
ham dog relationerne og værdierne. Modéus idé med at lade børn og unge deltage i liturgien,
har vi allerede taget hul på i Voerladegård, men det skal klart udvides.
Det er en udfordring at planlægge ”relationelt” og ”rituelt”, når der som udgangspunkt kun er
gudstjeneste hver anden søndag og disse gudstjenester i øvrigt ikke er særlig efterspurgte. En
mulig vej at gå er at knytte til ved ritualets livssammenhænge, sådan som Anita Hansen
Engdahl har beskrevet i hendes slides, hvor hun anbefaler, at man indimellem vælger et
livstema til søndagens gudstjeneste i stedet for den i alterbogen angivne tekst. Det er vigtigere
at holde gudstjenester, som er vedkommende for menigheden, end at følge tekstrækkerne.
Kan vi knytte flere causae til søndagens gudstjenester, er der måske en mulighed for, at vi
samtidig kan skabe en kontinuitet, hvorved gudstjenesten med tiden vil blive mere ”ritual”. Ikke
mindst, hvis der kan knyttes frivillige til at medvirke i gudstjenesten, hvad enten det er børn,
unge eller voksne.
At arbejde med gudstjenesten handler ikke så meget om at ændre på gudstjenestens form,
som det handler om at finde de værdier, vi sætter pris på og gerne vil fremme i gudstjenesten.
Formen i sig selv er ikke ligegyldig, men den har til formål at understøtte det levede liv i
gudstjenesten. Gør den det – eller kan vi gøre det bedre? Måske kan vi lave variationer i
gudstjenesterne uden at vi ændrer ret meget ved liturgien? Vi kan altid efterprøve ændringer
ved at spørge, om det nu også gav den virkning, vi havde håbet på at vinde.
Vi bør nok kigge på liturgien igen og bruge de nye værktøjer, der er angivet i denne opgave,
til at se på den forholdsvis nye ordning, vi bruger. Vi er fx ubevidste kommet til at sætte mere
fokus på de ansattes præstationer ved at fjerne meget af dialog-liturgien, og det gavner ikke
relations-opbygningen i gudstjenesten. Desuden har vi mange uprøvede idéer, som det kunne
være spændende at prøve af.
Vi skal bruge vores almene erfaringer om relationer og værdier i det gode liv til at udforme
gudstjenesten på, så det gode liv afspejles i den gode gudstjeneste.
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