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Liturgiudvalget. 
 
I Enghøj sogn (Randers Søndre Provsti, Aarhus Stift) har vi arbejdet med liturgi – specielt i 
forhold til vores egen gudstjeneste. Vi har dels nedsat et udvalg, som har afholdt 4 møder, 
og dels afholdt et visionsmøde, hvor præster og menighedsråd indbød alle interesserede til 
at diskutere vores gudstjeneste og liturgi. 
 
Arbejdet blev desværre – som alle andre steder - forstyrret af coronapandemien, men vi fik 
dog nogle gode samtaler og nogle retninger, som præster og menighedsråd kan arbejde 
videre med. 
 
I udvalget foretog vi på første møde en brainstorming, og det resulterede i 3 områder, vi 
ville fokusere yderligere på: 
 
1. Nadver. 
2. Dåb 
3. At folk føler sig inkluderet i gudstjenesten og føler sig trygge – plus alle andre emner. 
 
Ad 1. Nadver. 
I efteråret 2020 har begge præster forsøgt sig med alternative liturgier. Noget af det, der 
kom frem blandt udvalgsmedlemmerne, var, at der ikke behøver at være kun én nadver-
liturgi; præsterne må hjertens gerne have hver deres praksis, og det blev også foreslået, at 
nadverliturgien kunne veksle med kirkeåret. 
 
Ad 2. Dåb. 
Der var ikke den store interesse for eller ønske om ændringer. I Enghøj har vi 4 lørdagsdåb 
om året for dels at imødekomme et behov, dels for at undgå mere end 3 dåb ved en 
søndagshøjmesse. I coronaåret har det naturligvis været anderledes.  
 
Ellers blev det inddragelse af forældre og andre ved dåben diskuteret, f.eks. at andre end 
præsten tørrer barnets hår osv. 
 
Ad 3. At folk – også nye - føler sig inkluderet i gudstjenesten og føler sig trygge – plus alle 
andre emner. 
Her blev alt diskuteret – lige fra regibemærkninger i gudstjenesten (specielt om, hvornår 
man skal rejse sig og sætte sig), til samtaler ved kirkekaffen (dvs., at det også er menighe-
dens ansvar at henvende sig til nye). Lægmandslæsninger var der ikke stor   interesse for 
på visionsmødet; det blev sagt, at det hører hjemme ved alternative gudstjenester (som vi 
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også har en del af). Meddelelser skabte en del diskussion: Hvor skal de ligge? Opgaven blev 
hurtigt at finde ud af, hvor de ”larmer mindst”; der blev også afprøvet forskellige 
muligheder i efteråret 2020. Ved ”normale” gudstjenester ligger de hos kordegnen lige før 
udgangsbønnen, her ved ½ times gudstjenester dog hos præsten efter prædikenen. 
 
Ind- og udgangsbønner blev også diskuteret. Dette arbejdes der videre med, både fordi vi 
mener, at gudstjenesten er meget ”bønnetung” i begyndelsen og slutningen af 
gudstjenesten, men også fordi vi overvejer, hvilken rolle vores nye kordegn skal have ved 
gudstjenesten – om nogen rolle overhovedet. 
 
Både udvalgsarbejdet og visionsmødet gav indtryk af, at de tilstedeværende holder meget 
af genkendelighed og gudstjeneste-som-vi-plejer, dvs. en vis tøven med at ændre den  
kendte gudstjeneste, samtidig med, at deltagerne erkendte behovet for fornyelse – på 
traditionens grundlag. 
 
Udvalgsarbejdet og også arbejdet på visionsmødet blev sat i gang af de samtalekort, som 
Landsforeningen af Menighedsrådet har udarbejdet. Det gav rigtig gode samtaler – og et  
puf til den videre samtale med at gøre det konkret for os i vores kirke. Vi benyttede også 
”pixi-bøgerne”, som liturgifaggrupperne har udarbejdet. 
 
Som konklusion kan vi sige, at der ikke kom de store konkrete forslag til ændringer ud af 
hverken udvalgsarbejdet eller visionsmødet, heller ikke den store teologiske samtale. Men 
værdien af at diskutere ”vores” gudstjeneste i forskellige fora kan efter vores mening ikke 
undervurderes. 
 
I fremtiden ligger der et arbejde for os præster med at drage konklusioner, omsætte 
indtrykkene til handling, og samtale med menighedsrådet om, hvad vi gerne vil ændre helt 
konkret.  
 
Det ser vi frem til! 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Daniel Vigtoft Jakobsen    Alice Pedersen. 
Sognepræst.     Sognepræst. 
 


