Gudstjenesteudvalget i Vedsted Sogn, set fra præstens stol.

I 2008, da et nyt menighedsråd tiltrådte i Vedsted Sogn, indledte vi som altid perioden med en visionsrunde.
I denne runde fremkom til min store glæde forslaget om, at menighedsrådet skulle nedsætte et
gudstjenesteudvalg, som sammen med præsten skulle have et vågent øje på, at sognets gudstjenester blev
så gode og vedkommende som muligt.
Jeg bifaldt straks forslaget, og vi fandt i fællesskab frem til navnene på 10 kirkegængere i og uden for
menighedsrådet, af forskellig alder, køn og interesseområder, som vi kunne tænke os at invitere med i et
gudstjenesteudvalg. De sagde alle ja!
Ved vores første møde talte vi om, at udvalget ikke var nedsat for at lave anderledes og alternative
gudstjenester. Målet var at optimere kvaliteten af den traditionelle højmesse. Derudover som et sidetema
var udvalget også ansvarlige for at gennemtænke, om og hvordan vi kunne indføre månedlige
spaghettigudstjenester i samarbejde med børneklubben i sognet.
Det har været en stor glæde for mig som præst af have et gudstjenesteudvalg at sparre med. Jeg husker
tydeligt den fornemmelse, jeg havde ved de første højmesser, efter udvalget var nedsat. Pludselig var det en
fælles sag at holde gudstjeneste. Såvel præst som menighed var i kirke, fordi det var noget, vi ville – og der
var en øget opmærksomhed fra gudstjenesteudvalgets medlemmer over for de mange små detaljer i
gudstjenesten. Det betød, at jeg som præst også blev mere opmærksom og gjorde mig umage.
Engagementet i søndagsgudstjenesten er fortsat gennem alle årene. Efterhånden er der sket små
ændringer, som har haft stor betydning i menighedens liv, fordi ændringerne er kommet nedefra. Vi har
skiftet til nye ind- og udgangsbønner, vi er begyndt at bede Fadervor i kor inden nadveren, og kirkebønnen
har fået et eftersyn. Der blev fra begyndelsen indført en lille introduktion inden bedeslagene, så hele
menigheden ved gudstjenestens begyndelse er sporet ind på sammenhængen mellem den aktuelle søndags
læsninger og salmer. Vi har indført klassisk musik i kirkerummet den sidste halve time før gudstjenesten, og
det er blevet en fast tradition, at der serveres kirkekaffe i våbenhuset (og nederste del af kirken) efter
gudstjenesten, hvilket efter min mening har haft en helt uvurderlig god effekt på fællesskabet i
menigheden.
Næste naturlige skridt for gudstjenesteudvalget vil være, at en lille gruppe fra menigheden hver søndag har
tilrettelagt gudstjenesten i samarbejde med præsten. Vi har talt om dette skridt et stykke tid. Udvalget har
været betænkelige ved, om der kunne findes tilstrækkeligt mange kompetente samarbejdspartnere for
præsten i sognet, samt om præsten kunne finde tid. Men nu er udvalget gået med til, at præsten forsøgsvist
i foråret må indkalde en gudstjenestegruppe en gang månedligt. Det glæder jeg mig til. Forhåbentlig vil det
bidrage til, at vi også fremover kan holde gode og inspirerende gudstjenester i Vedsted Kirke.
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