
  
 

Fra Sankt Jørgensbjerg menighedsråd i Roskilde Domprovsti ønsker vi at bidrage 

med nedenstående udmelding vedrørende autorisation & frihed. 

 

Idet vi erkender nødvendigheden af både at forandre og bevare, både tradition og 

fornyelse, ønsker vi at følgende skal prioriteres: 

 Af de opridsede modeller mener vi, at model 3, Mellemvejen, er den, som det videre arbejde 

skal tage udgangspunkt i. 

 Det er vigtigt, at der er en enhed i folkekirkens liturgiske udtryk, og at der dermed er en vis 

genkendelighed i hele folkekirkens liturgiske praksis. I en evangelisk-luthersk kirke skal den 

kirkesøgende kunne falde til ro i ritualet og rummet. Den udstrakte frihed (model 2) kan 

risikere at føre til teologisk amatørisme og uhensigtsmæssig performancekonkurrence 

sognekirkerne imellem.  

 Vort ønske om at fastholde enhed og dermed genkendelighed afspejler en erkendelse af, at 

liturgiens form og troens kommunikerede indhold ikke lader sig adskille. Uden en 

formmæssig enhed vil troens indre enhed risikere at forsvinde. 

 Derfor skal det biskoppelige tilsyn bevares i et omfang, der svarer til de liturgiske former, 

som måtte fastsættes. 

 Forestillingen om et særligt teologisk grundlagsdokument tager vi afstand fra, idet det blot 

vil være indførsel af en alternativ dogmatik med uklar normativ status.  

 Tekstlæsningerne i højmessen og i forbindelse med sakramenterne skal ikke være ”frie”, 

men autoriserede. Ellers risikerer menighederne fravalg af f.eks. alle tekster med ordet 

”synd”, eller de Paulusepistler, som kræver, at man hører grundigt efter. Eller de tekster, 

hvor Jesu himmelske ophav omtales som ”far”.  

 Hvad angår sakramenterne skal der være en vifte med stor teologisk og poetisk spændvidde. 

Men ingen hjemmelavede sakramenter. Der bør være mulighed for at sakramenterne 

forrettes uden for kirkens rum. 

 Hvad angår kollekter samt ind- og udgangsbønner, skal der være udstrakt frihed, idet det gør 

det muligt for lægfolk og konfirmander at bidrage med egne sprogligt formulerede 

erfaringer. Dog må intet indgå i gudstjenesterne, som strider mod evangelisk-luthersk 

kristendomsforståelse. Menighedsrådene skal kunne godkende kollekter samt ind- og 

udgangsbønner.   

 Der skal være mulighed for permanent eller lejlighedsvis at indføre veksellæsninger og 

lignende liturgiske led i liturgierne.  

 De traditionelle dele med menighedssvar i højmessen skal bevares med den frihed, der 

foreligger i dag. 

På menighedsrådets vegne Jørn Wiese (læg) og Martin Ishøy (sp.) 

 


