Resume over gudstjenesteudvalgets arbejde fra 2012 til 2016
Menighedsrådet besluttede i 2009 at nedsætte et gudstjenesteudvalg, der har til opgave at drøfte
højmessen. Er der ting, der kan gøres anderledes, samt drøfte muligheder for andre gudstjenesteformer.
Det nyvalgte menighedsråd besluttede i 2013 at fortsætte med et gudstjenesteudvalg.
Gudstjenesteudvalget består af præsten, 3 menighedsrådsmedlemmer og 5 personer fra sognet.
I 2013 er der afholdt møder den 11. april, 19. september, 29. oktober
I 2014 er der afholdt møder den 30. januar, 6. marts, 18. juni, 6.november
I 2015 er der afholdt møder den 22. april, 19. august
I 2016 er der afholdt møder den 14. januar, 3. marts, 7. april, 8. september
2013.
Udvalget starter med at drøfte de tiltag, der er i gang: Kirkekaffe, musik før gudstjenesten og mulighed for
gudstjenestegrupper.
Ind - og udgangsbønnerne har været brugt i et år og foreslås gjort permanente. Det opleves, de er mere i
nutidssprog.
Drøftelse af hvordan holde gudstjeneste, når kirken er under renovering og gudstjenesten vil foregå i
baptistkirken.
2014.
Forberedelse til festgudstjenesten, når kirken genåbner den 6.7.
Drøftelse af hvordan det nyrenoverede kirkerum fungerer.
2015.
Benthe mødes med nogle grupper fra sognet, hvor man drøfter den kommende søndags tekst. Formålet er
at være til inspiration for deltagere og præst.
Det vedtages at afholde nogle korte andagter eller aftensang i løbet af efteråret, for at bruge det nye
kirkerum til eftertanke og til at lytte til musik.
Ligeledes drøftes mulighed for rytmiske gudstjenester.
2016.
Der forberedes rytmisk gudstjeneste med Bjarne Klitgård, Charlotte Nørregård Madsen og David
Christoffersen og med lokalt ad hoc kor.
Drøftelse af mulighed for en sommerfest for hele sognet.
Grundlovsdag er en søndag i år, derfor forberedes en gudstjeneste med deltagelse af tryllekunstner Jens
Jødal og efterfølgende grundlovsmøde i præstegårdshaven i samarbejde med borgerforeningen og
børneklubben.
Lisbet Nabe Kristensen september 2016.

