
DIALOGDAG SØNDAG D. 18. NOVEMBER 2018 - REFERAT 

Tema: Gudstjenesten mellem genkendelighed og fornyelse 

Spørgsmål: Hvad gør en gudstjeneste til en god oplevelse? 

 

   Genkendelighed/ Ønske om fornyelse  

Ankomst i kirken – man føler sig allerede velkommen på kirkegården med 

den fine pynt ved våbenhuset, vigtigt at føle sig 

velkommen, det er vigtigt at møde et menneske  

Møde personale udstråler ro og giver god stemning, vigtigt at 

salmebøger deles ud af en person 

Møde andre kirkegængere vigtigt at have tid til at hilse på de nærmeste /andre 

/også helt nye kirkegængere/ konfirmander  

 Når det passer i en gudstjeneste at tage hinanden i 

hænderne (ikke hver gang)/ hilse på hinanden efter 

prædiken    

Præstens velkomst godt med information om den røde tråd, giver ro i 

kirkerummet at blive vejledt (dåbsfølger), evt. afvente 

bedeslagene i fællesskab som optakt til gudstjenesten 

 

Musik evt. stille musik 15. min. før gudstjenesten, gerne 

opleve andre instrumenter (klaver), gerne opleve 

orgelmusik ved indgang til musikgudstjenester eller 

koncerter 

 

Salmer det er vigtigt med nye salmer: spilles igennem, højst 2 

nye, øve inden gudstjeneste eller synge 1. vers 2 gange 

   Evt. stå op under en salme 

 

Bønner Fadervor kun én gang i gudstjenesten (- nadver), 

præsten vende sig mod menigheden under bøn, 

nutidssprog, tid til refleksion / egen bøn 

 



Tekster Trosbekendelsen fornys: de dødes opstandelse, 

djævelens deltagelse 

Evt. kirkegænger/deltager ved barnedåb bede bøn ved 

barnedåb, skal man sidde ned under teksterne? 

Prædiken genkendelighed ift. eget liv, på prædikestol eller ej, 

godt med variation, gerne med henvisning til ”levet 

liv”, også til litteraturen, undervejs ”inddrage” 

(nævne) kirkens forskellige brugere (dåbsgæster, 

konfirmander?) 

Dåb   ligger fint i gudstjenesten, god faddertiltale 

Godt med vejledning fra præsten og derfor ro omkring 

handlingen, også godt med tilbud om dåbsgudstjeneste 

om lørdagen, 

Nadver bruge gående nadver især ved stor deltagelse, evt. en 

gang imellem at bruge rigtigt brød, der brydes 

 

Afslutning – Kaffe og snak sidde stille til musikken slutter, kirkekaffe er rigtigt 

godt og giver mulighed for snak og også med at tage 

hånd om nye, så man lærer nogen at kende, håber nye 

vil føle sig velkomne  

Helheden godt med forskellige former: sang-, tema-, ungdoms-, 

musik- og traditionel gudstjeneste, evt. også stille- 

uden dåb 

Genkendeligheden, de kompetente medarbejdere 

(kirketjenere, kirkesanger og organist) 

Kan man gøre noget for at annoncere de andre faste 

gudstjenester på plejehjem, så man kan deltage? 

 

Ros for kirkepynten og for kirkegården, påklædning m.m., det æstetiske betyder meget 


