GUDSTJENESTEUDVALG
Er nedsat af menighedsrådet.
Udvalgets opgave er at drøfte højmessen – er der forhold, der kan gøres anderledes.
Ligeledes drøfte mulighederne for andre gudstjenesteformer.
Udvalget består af præsten, 3 menighedsrådsmedlemmer og 5 – 6 personer fra sognet.
Spredning aldersmæssigt og i tilgangen til gudstjenesten.
Udvalget holder 3 – 5 møder om året.
Arbejdsopgaver
Udvalget begyndte med at se på højmessens forskellige led og arbejdede med ”Gudstjenesten som ritual”
ud fra Martin Modeus` bog ”Menneskelig gudstjeneste.
Kirkebønnerne i ritualbogen blev gennemgået.
Drøftelse af en kort introduktion af præsten til gudstjenesen før bedeslagene.
Drøftet om præsten kan sige Velkommen til gudstjeneste. Hvem er det, der indbyder til gudstjeneste.
I stedt for velkommen bliver der sagt ”Vel mødt til gudstjeneste”
Ideer til familiegudstjeneste/ulvetime drøftes.
Har fået opgaven at vælge salmer til en søndags gudstjeneste
Valgt månedens salme for at menigheden lærer en salme og dens melodi. Det giver fortrolighed med
salmen, kan være med til at understrege hvilken tid i kirkeåret det er.
Drøftet nadververs
Vejledningen til gudstjenestens forløb er drøftet. Et lamineret ark ligger på bænkerækkerne.
At der før bedeslagene spilles klassisk musik ca 20 min.
Nedsat er musikudvalg, der finder denne musik.
Drøftet kirkebønnen og forslag om tid til stille bøn.
Drøftet påskegudstjenesterne.
Gudstjenestetidspunkterne drøftet
Drøftet søndagsgudstjenesten i forhold til, hvordan man bygger en menighed op.
Foreslået at Fader Vor bedes som fællesbøn for at gøre menigheden delagtig i gudstjenesten.
Besluttet at fjerne en række bænke, så der kan blive plads til småbørnshjørne og mulighed for at stå op
under gudstjenesten.
Drøftet ind- og udgangsbønner.
Forslag om dåbslys og stage drøftet.
Nedsat et kirkekaffeudvalg, der er ansvarlig for kirkekaffe hver søndag.
Med kaffen bliver der mulighed for en snak med andre deltagere. Det løsner op for fællesskabet.
Foreslået at der skal siges god dag til gudstjenestedeltagerne, når de kommer til kirken. Udvalget føler sig
forpligtet til at gøre dette.
Udvalgets indstillinger går videre til menighedsrådet, der så beslutter.
Hvilken betydning har det at være med i gudstjenesteudvalget?
Ændret forholdet til gudstjenesten. Meget mere nærværende.
Som gudstjenestedeltager føles et større nærvær og som en del af menigheden.
Ved at være i gudstjenesten, så får man oplevelsen.
Har været med til at drøfte mange aspekter ved gudstjenesten.
Kan derfor forklare og forsvare det der sker ved en gudstjeneste.
Med kendskab til gudstjenesten er dette muligt.
Dejligt at høre andres mening om gudstjenesteforløbet.
Afklaret om, at gudstjenesten er allesammens, menighedens gudstjeneste.
Selv om præsten har ansvaret, så er alle en del af gudstjenesten.
Det er en form for uddannelse at være med i gudstjenesteudvalget.
Det giver både viden og indflydelse.
Udvalget er med til at gøre netværket større i kirkelivet.

Udvalgets medlemmer er med til at skabe kontakter til andre – eks borgerforeningen.
Er med til at skabe flere kanaler til menighedsrådet fra personer i sognet.
Under samtalen om udvalgets opgaver udstrålede deltagerne begejstring og engagement for deres
gudstjeneste.

