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Aarhus, marts 2021 

 

Menighedsrådet takker for at have mulighed for at bidrage til Folkekirkens liturgidrøftelser. 

Vores proces: 

Menighedsrådet har afholdt en online minikonference i menigheden med temaet ’autorisation og frihed’, 

da vi har en formodning om, at de mest presserende beslutninger er inden for dette felt. Høringssvaret er 

formuleret i kort form på baggrund af minikonferencen og en efterfølgende drøftelse i menighedsrådet.  

 

Anbefalinger: 

Det er vigtigt for os, at gudstjenesten i liturgi og læreindhold er evangelisk-luthersk, altså bygger på 

folkekirkens bekendelsesgrundlag, og at evangeliet formidles nutidigt, relevant, frisættende og i hele sin 

fylde gennem både frie ord, faste tekster, nadver- og dåbsliturgi.  

Dette er i høj grad lykkedes med 1992-ordningen for højmessen, som har en god balance mellem fasthed 

og frihed, og meget taler for at beholde denne ordning i en sprogligt opdateret udgave. Hos os har vi 

gennem mange år nydt godt af den store frihed, ordningen giver: mulighed for kort introduktion, kort 

tilspørgelse ved dåb efter fælles trosbekendelse, lægmandsinddragelse, børnekirkesang, moderne lovsange 

for eksempel under nadveren og bønner af eksempelvis Holger Lissner. Desuden er der mulighed for at 

afholde mange andre former for gudstjenester ved siden af den autoriserede højmesse. Biskoppen bør for 

menighedens skyld fortsat godkende eventuelle ændringer i forhold til den autoriserede liturgi.  

Vi opfatter det, at folkekirken har en autoriseret gudstjenesteliturgi, som et fælles gode. Det giver 

genkendelighed på tværs af sognene, styrker folkekirkens sammenhængskraft og er med til at betone et 

sundt evangelisk-luthersk grundlag. Vi anbefaler derfor at beholde den nuværende liturgi i en opdateret 

sprogdragt. Den nuværende ordning rummer desuden en anden frihed: friheden til ikke selv at skulle 

vælge, men at kunne træde ind i den liturgi, der er fælles for hele landet. Ordningen har med dens høje 

grad af autorisation tillige den fordel, at det er nemmere at undgå intern strid i et sogn om, hvem der skal 

bestemme, hvordan højmessen skal være.  

Skulle man nå frem til en ny autoriseret gudstjenesteliturgi, bør den bygge på et klart evangelisk-luthersk 

grundlag, som det er udtrykt i Den Augsburgske Bekendelse. 



 

C H R I S T I A N S K I R K E N 

Frederikshaldsgade 15 ▪ 8200 Aarhus N 

+45 4172 7100 ▪ kontor@christianskirken.dk ▪ www.christianskirken.dk 

Fastholdes en autoriseret gudstjenesteliturgi ikke, vil vi pege på, at ritualerne for dåb og nadver som 

minimum bør autoriseres i deres nuværende form, ligesom også de to tekstrækker bør fastholdes.  

Kort om dåb og nadver: 

Vi har tre gode nadverritualer i den nuværende højmesseordning, som alle understreger, at den 

korsfæstede og opstandne Kristus virkelig er til stede i brød og vin, når indstiftelsesordene har lydt. Vi vil 

anbefale, at disse tre varianter bevares, eventuelt med en sproglig opdatering under hensyntagen til det 

evangelisk-lutherske grundlag.  

I det eksisterende dåbsritual udtrykkes der i lovprisningen, takkebønnen og tekstlæsningerne væsentlige 

bibelske anliggender, som der bør værnes om, blandt andet det forhold at et menneske bliver Guds barn i 

dåben. Derfor vil vi anbefale, at dåbsritualet bevares. Sproglige justeringer (eller deciderede ændringer) bør 

også her foretages med folkekirkens bekendelsesgrundlag for øje. Udover læsningen af Mark 10 kan det i 

forbindelse med for eksempel konfirmand- eller voksendåb give god mening at indføre andre 

tekstlæsninger, der også beskriver, hvad dåben er og giver, for eksempel Rom 6. Men grundlæggende bør 

dåbsritualet autoriseres for blandt andet at undgå, at dåbens gyldighed kan drages i tvivl.  

Kort om de to tekstrækker: 

De to tekstrækker bør bevares for at sikre, at der for menighedens skyld prædikes over hele det bibelske 

tekstmateriale. Dette udelukker ikke den gode mulighed, at der med biskoppens godkendelse kan prædikes 

over andre tekster i en periode, hvis det er et ønske i menigheden.  

Kort om kollektbønner: 

De nuværende bønner bør fortsat indgå i en autoriseret gudstjenesteliturgi, men netop på dette punkt er 

der brug for yderligere valgmuligheder. De gamle bønner er indholdsrige og gode, men kan for nogle virke 

fremmede på grund af sproget. Sproget bør netop ikke være en barriere for evangeliet, og derfor bør der 

være mulighed for at anvende bønner i en mere nutidig sprogdragt. 

 

På menighedsrådets vegne 

 

 

Jens Jul Jacobsen, formand 


