
Gudstjenesten 190814 

Debat om gudstjenesten – Niels Henrik stiller spørgsmål – menighedsrådet 
svarer/gennemtænker.  
 
Sidst i gudstjenesten kommer denne hilsen: ”Herren være med Jer”. Kan vi slette den del, eller skal 
vi fastholde den? Der kom ikke noget præcist svar, men der var flere der synes, vi kan springe den 

over, da samme hilsen har lydt i begyndelsen af gudstjenesten. 
 
Inden en tekst læses op, kommer Niels Henrik somme tider med noget oplysende stof til denne. 
Denne information, bliver den taget godt imod? Det er rigtig godt at kende baggrunden for de ting 
der sker i kirken, så OK for det. 
 
Er der interesse for, at en lægmand læser en eller flere af teksterne op i stedet for det er præsten? 
Der tænkes. Nogle siger ja. Andre ved ikke. 
 
Hvordan er interessen for salmevalg. Er der for mange gamle salmer. Skal der flere nye med? Det 

er godt med de gamle salmer, men vi skal også sommetider lære en ny. Det må være en 

balancegang. De gamle salmer er de fleste trofaste kirkegængere meget glade for. 
 
Hvis der kommer en ny salme, hvad kan man gøre, for at folk får den lært? Man kan fx sætte 

melodien ind på forsiden af hjemmesiden, men så skal salmen komme lidt før fx onsdag, så folk har 

tid til at lære den. 

Vi kan måske købe en lille stak salmebøger med noder, folk, der kan læse noder, kan bedre bidrage 

til at vi alle får den nye salme hurtigt lært. 

 
Hvad med fx månedens salme? Noget gennemgående kan være godt. Men det kan blive svært at få 

tekster og salmer til at gå op i en højere enhed, så der er både plus og minus ved denne ordning. 

 
Kan vi stå op ved fx én af salmerne, da det er bedre at stå op, når man synger? Det kunne være godt 
at få prøvet af. 
 
Kan menigmand komme med forslag til salmevalg inden en gudstjeneste? Der tænkes. 

 
Trosbekendelsen – skal vi fortsætte med at synge den? Folk er ved at vænne sig til det, og det lyder 

også godt, men der er stadig nogle der ønsker, den bliver læst op. Skal den siges, skal alle være 

med. 
 
Er det i orden, at præsten spørger kirkebetjeningen fx kirkesangeren om hjælp, hvis der er mange 
der vil til alters? Ja, det er der forståelse for. 
 
 
 
 


