
Hasle kirke den 26. marts 2021 

Til biskopperne i Den Danske Folkekirke 

Høringssvar på processen om folkekirkens liturgi,  

 

Kære biskopper! 

Det er både godt og nødvendigt at arbejdet med folkekirkens liturgi er sat i gang. Det er afgørende for 
kirkens liv, at vi hele tiden kan forholde os til liturgien og til hvordan vi skaber en nærværende og 
meningsfuld gudstjeneste. Vi håber derfor også, at det påbegyndte arbejde afsluttes på en måde, så 
erfaringer og ideer kan komme i spil. 

Tiden under corona har gjort alle gudstjenester til liturgiske laboratorier. Det har været meget værd at 
kunne afprøve forskellige muligheder og liturgiske led og blive klogere på, hvad der har særlig betydning 
her på vores lokale sted. Det seneste års afprøvning har også vist, at det ikke er så farligt at prøve nye 
liturgier eller liturgiske led – det mod håber vi bliver fastholdt også i fremtiden.  

I Hasle kirke i Aarhus var der før nedlukningen allerede igangsat et arbejde med den lokale liturgi med 
inddragelse af menigheden. Her blev der særlig set på formessen, nadveren og dåben. Dette arbejder 
fortsætter også i den kommende tid. På baggrund af dette arbejde og det seneste år har vi følgende 
kommentarer og ønsker til en kommende liturgi-reform: 

 

• Der bør sættes overordnede fælles rammer inden for hvilken, den liturgiske frihed kan udfoldes, 
men det er vores klare ønske, at der er et stort råderum og frihed til den enkelte menighed inden 
for disse rammer 

• Der skal være frihed for menigheden til at sætte præg på gudstjenesten lokalt inden for rammer af 
den liturgiske tradition og erfaringer på det lokale sted 

• Det er væsentligt, at menighed og præster samvirker omkring de liturgiske muligheder inden for de 
fastsatte rammer 

• Der skal være frihed til at vælge flere eller færre liturgiske led og flere eller færre bibelske 
læsninger i højmessen 

• Der skal være frihed til at vælge blandt flere bønner og kollekter, der jævnligt udgives 

• Frihed til at synge salmer fra både DDS og nye salmer hvad enten de er udgivet i samlinger eller 
ikke 

• Frihed til at læse fra den autoriserede oversættelse af Bibelen eller ikke autoriserede 
nyoversættelser 

• Frihed til at vælge mellem autoriserede nadverliturgier og nyere formulerede liturgier 

• Der bør på landsplan være et samlende sted med kontinuerligt arbejde med liturgi, fornyelse og 
erfaringer inden for dette til inspiration for præsterne og menighedens kontinuerlige arbejde med 
liturgien. 

 

Vi ser frem til det fortsatte arbejde med højmessen ligesom arbejdet med alle de øvrige former for 
gudstjenester til hver en tid bør være væsentlige opgaver.  

 

Med venlig hilsen 

 

Menighedsrådet i Hasle kirke 

Viborgvej 158 

8210 Aarhus V 


