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Bellahøj den 26. marts 2021 

Fremtidens gudstjeneste – høringssvar fra Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd 
incl. præster 
  
Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd er frisogn og har tilladelse fra Biskoppen til at 
afholde højmesse i en lidt anden form end det autoriserede ritual foreskriver.  
 
Vi har i vores udformning, som vi kalder Bellahøjmessen, fordi den foregår i Bellahøj Kirke, 
lagt vægt på: 

1. Nudansk sprog: 

• Alle Bibeltekster er fra Bibelen 2020. Vi følger de autoriserede tekstrækker i 
alterbogen. 

• Kollekter, nadverbøn og bortsendelsesord er fra Holger Lissners Kollekter og 
Bønner, Aros 2009. 

• Vi bruger i nadveren desuden egen nadverindledning samt fredshilsen som 
indledning til det fælles nadvermåltid. Vi bruger de autoriserede indstiftelses- og 
uddelingsord. 

2. Nutidigt musik og nutidige salmer: 

• Vi har to kirkemusikere på hver gang, som mestrer sang og klaver/guitar (dvs. 
ikke orgel og kirkesangere), dette giver også salmer fra salmebogen et mere 
nutidigt præg. 

• Vi bruger kirkesangbogen flittigt. 

• Præludium, motet og postludium er hos os erstattet med intro, medio og outro, 
som er nutidige pop/rock-sange el.lign. med et nutidigt musikalsk udtryk. 

3. Nutidig kirkebøn, som vi selv har skrevet. 

4. Medinddragelse: 

• Kirkebønnen levner til sidst rum for egn bøn 

• Lægmandslæsere læser GT- og episteltekst, samt et led hver i kirkebønnen, 
som også indeholder menighedssang mellem de 4 led. 

• Lystændingsritual ved barnedåb, hvor alle opfordres til at tænde lys for barnet. 
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5. Erfaringen med den korte gudstjeneste på 30 min. giver menighedsråd og præster 
overvejelser om der, i det fremtidige gudstjenestetilbud, også skal være et fast 
tilbud om dette. 

 

Vi går altså ind for forslag 3, som giver os den frihed, vi allerede har (til nutidigt sprog, 
nutidigt musisk udtryk samt direkte lægmandsinddragelse), og med de autoriserede 
tekstrækker og ordlyden fra de autoriserede ritualer, når det drejer sig om kernen: 
indstiftelsesord, fadervor, velsignelsen, dåbsritual med fri faddertiltale, vielsesritual (dog 
med lov til at bruge det gamle) og jordpåkastelsen. 
  
 
 
På Menighedsrådets vegne 
 

 
Lis Lynge 
Formand for menighedsrådet 
 
 
 
 
Bilag: 
Nadverritual til højmessen i Bellahøj 
Kirkebøn til Bellahøjmessen 
 
  
 


