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 Der var enighed blandt de tilstedeværende i gruppen om, at det er umuligt at kommentere på 
rapportens mange emner. Man koncentrerede sig derfor om, at forholde sig til Vesterbro sogns 
gudstjenesteliturgier og erfaringer med disse. 
 
Blandt udvalgsmedlemmerne blev efterlyst: Udvikling af gudstjenesten, lokal selvbestemmelse, 
fornyelse, fleksibilitet, genkendelighed, tilgængelighed, poesi og forståelighed. 
 

 Rapporten foreslår tre modeller for en fremtidig liturgi. Vi vælger i gruppen at pege på en 
kompromismodel, hvor liturgien ikke er fastlåst, men heller ikke helt fri. Det betyder, at man er fri til 
at vælge et mindre antal læsninger end Alterbogens 3 autoriserede, nemlig 1) fra GT  2) fra epistler 
og andre skrifter end evangelierne og 3) Evangelierne. Vi er tilbøjelige til at mene, at man inden for 
Ordo-strukturen har en frihed til at nøjes med 1 læsning, nemlig dagens evangelium. 
Birgitte Kragh Engholm fremhæver ordo-strukturen, som det der gør en gudstjeneste/højmesse 
genkendelig, hvor man end kommer i en Folkekirke rundt om i landet.  
 

 Gruppen mener at der er behov for at tage stilling til Alterbogens udvalg af tekster, og her vil 

assistance fra en ekseget være nyttig. De nuværende tekstrækker, kunne måske trænge til en 
revision, og man kan overveje at indføre en vis frihed i tekstvalget til gudstjenesten. Især 2. 
tekstrække (læses lige år) kunne trænge til et eftersyn og en revision. 

 

 Lige for tiden må der ikke synges, men der var enighed i gruppen om, at ligesom der ved kirkelige 
handlinger synges fra Kirke- og Højskolesangbogen,  i nogle kirker især fra Højskolesangbogen, ud fra 
kirkernes  tradition, sådan skal det også være muligt at gøre i højmessen/gudstjenesten. Det skal 
selvfølgelig altid ske i samarbejde med organisten, men at hente tekst og musik andre steder fra end 
salmebogen, kan for nogle kirker være  et godt bidrag til gudstjenesten.  
(Apostelkirken har det særlige forhold som migrantkirke at synge lovsang på andre sprog end dansk.) 

 

 Dåbsgudstjenester er på mange måder allerede blevet faste gudstjenester på Vesterbro på lørdage. 
Der er en stor frihed ved disse gudstjenester. Dåb i gudstjenesten sker dog også søndage, og der 
fylder dåbsritual med to tekstlæsninger (oven i søndagens 2 eller 3 læsninger), egen takkebøn, 
trosbekendelse og fadervor uforholdsmæssigt meget. Vi kan godt forestille os:1) en kortere læsning 
f.eks. Galaterbrevet (1 af de kun 7 ægte Paulusbreve) 3,26-28.2) frihed til at afgøre, hvor meget, og i 
givet fald hvilke bønner, der skal bedes.  Og så ser vi i forhold til dåb og konfirmander gerne, at 
Luthers korte trosbekendelse kan bruges: “Jeg tror på Gud Fader, der har skabt mig, jeg tror på Guds 
Søn, der har forløst mig, jeg tror på Helligånden, der har herliggjort mig”. Denne udgave vil 
selvfølgelig også kræve forklaringer, men man skal ikke forklare, at det at tro på Kristus og Gud Fader 
ikke indebærer, at en videnskabelig tilgang til verden udelukkes. 
 

 Biskopperne spørger, om der bruges andre bønner i gudstjenesten end de autoriserede, altså dem, 
der står i alterbogen. Det gøres der, og vi opfordrer til, at præst og menighed stilles fri i forhold til 
valg af bønner. Bønners indhold og sprog må meget gerne være både nutidigt og stedbunden.  
 

 Biskopperne spørger også til sognets/kirkernes evt. alternative nadverindledninger, bortsendelsesord 
eller andet, der afviger fra det autoriserede ritual. Også her ønsker vi, at de enkelte kirker og deres 
menigheder i Vesterbro sogn (og i resten af landet) tilkendes en stor frihed i forvaltning af nadveren.  


