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Varde Sogns Menighedsråds indlæg i biskoppernes igangsatte debat om 
gudstjenestens liturgi 
 
Varde Sogns Menighedsråd har den 11. marts 2021 haft en drøftelse af gudstjenestens liturgi.  
 

Menighedsrådet deler Luthers opfattelse af, at der ikke skal ske andet i gudstjenesten end, at Gud 
taler med os gennem sit ord, og at vi svarer ham gennem bøn og lovsang.  
 

Menighedsrådet lægger derfor vægt på, at højmessens ritual er autoriseret sådan, at denne 
opfattelse af gudstjenesten står fast. Autorisationen sikrer med andre ord, at forkyndelsen er i 
centrum.  
 

Derudover lægger menighedsrådet vægt på, at autorisation af højmessens ritual sikrer 
gudstjenestens genkendelighed. Genkendeligheden betyder, at man kan være hjemmevant i 
gudstjenesten uanset, hvor man går i kirke i landet. Genkendeligheden ligger både i ritualets 
struktur samt brugen af den autoriserede salmebog. Denne genkendelighed giver tryghed, 
samtidig med den sikrer en gudstjeneste, der er åben for alle.  
 

Menighedsrådet forholder sig dog åbent til en sproglig opdatering af ritualets ordlyd (eller til dele 
af ritualets ordlyd). 
 

Dog skal der hele tiden arbejdes med, at alle kan føle sig velkomne i gudstjenesten. Det kan blandt 
andet ske ved hjælp af oplysning om ritualet. F.eks. ved små foldere til gudstjenestedeltagerne 
med oversigt over ritualet. Det kan ske gennem forskellige arrangementer, hvor man tematiserer 
gudstjenestens ritual og dets betydning. Endvidere kan man gennem forskellige 
sangarrangementer indøve både nye og gamle salmer. Her tænkes også på målrettet samarbejde 
med skolerne.   
  
Ved siden af en fastholdelse af autorisation af højmessens ritual, lægger Varde Sogns 
Menighedsråd vægt på friheden til at holde andre slags gudstjenester i løbet af ugen. Det kan 
være gudstjenester, der er målrettet forskellige aldersgrupper. Det kan være gudstjenester, der 
eksperimenterer med andre musikformer. Disse gudstjenester skal dog på hver deres måde pege 
hen på søndagens højmesse, som er sognets hovedgudstjeneste.  
 
 

Med venlig hilsen 
 
Karen Vendler 
Menighedsrådsformand 


