
Hvem bestemmer

Samtaler om gudstjenesteliv



Baggrund

• betænkning 1477 – år 2006

• 3 centrale aspekter



En mission for hele folkekirken

• ”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele 
verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i 
Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. 
Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen 
indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt 
fra Gud i troen på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave danner 
udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. 
Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave. ” 
(Kirkeministeriet, 2006, s. 7)



Ændring i menighedsrådslovens bestemmelser 

om menighedsrådets virksomhed

• ”Menighedsrådets væsentligste opgave er ikke at administrere, men at sikre 

gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Menighedsrådet – såvel de valgte 

medlemmer som sognets præst(er) – har den overordnede ledelse af  kirken i 

sognet. ” (Kirkeministeriet, 2006, s. 15)

• Menighedsrådslovens §1 stk. 1 i 2007 blev ændret fra ”sognets anliggender 

styres af  menighedsrådet” til den nugældende formulering ”sognets kirkelige 

og administrative anliggender styres af  menighedsrådet. ”



Samvirke

• For det tredje taler arbejdsgruppen specifikt om forholdet mellem præst og 

menighedsråd, idet den umiddelbare forlængelse af  det ovenfor anførte citat 

fra betænkningen lyder: ”Hermed tydeliggøres det, at valgte medlemmer og 

præst(er) er forpligtet til at samvirke om det kirkelige liv i sognet. Målet for 

rådets arbejde fastlægges i et nyt stk. 2: ”Det påhviler menighedsrådet at 

arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

• Det understreges, at menighedsrådets ansvar i forhold til det kirkelige liv skal 

udøves i et samvirke mellem menighedsrådet og sognets præster



Tre rapporter 

• Udarbejdes på foranledning af  biskopperne

• Debat om gudstjenestelivet

• 1. rapport – autorisation og frihed

• 2. rapport – Gudstjeneste

• 3. rapport – Dåb og nadver

• Efterfølgende debat om højmessen og sakramenterne



1. Rapport – overordnede rammer for 

gudstjenesten

• Gudstjenesten er menigheden

• Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed

• Frihed overfor genkendelighed

• Rapporten opstiller tre model



Model 1

• Den konservative – den nuværende gudstjenesteordning

• Tydeliggør de eksisterende muligheder



Model 2

• Den frie

• Autoriser strukturen (Ordo)

• Ordo: samling(indledning) – ord(ordet) – måltid(nadver) – sendelse(afslutning)

• Hvordan strukturen fyldes ud afgøres lokalt

• Liturgisk/teologisk samtale mellem præst og menighed



Model 3

• Mellemvejen

• Autoriserer struktur og ordlyd i udvalgte led

• Ordo

• Under hvert led autoriseres centrale og grundlæggende liturgiske le dog 

formuleringer, som skal være til stede

• Teologisk og liturgisk drøftelse lokalt. 



Hvor

• Ribe stifts hjemmeside


