VORES GUDSTJENESTE / FREMTIDENS FOLKEKIRKE
Temaaften tirsdag den 10. september kl. 17.30 i Hannerup Kirke og Sognegård
Fredericia Provsti indbyder menighedsråd og præster og alle kirkens medarbejdere:
organister, kirketjenere/gravere, kirkesangere og KirKu medarbejdere indbydes alle til at
deltage.
Hermed indbydes I til en aften, hvor vi i fællesskab skal høre om og drøfte gudstjenestens form:
•
•
•
•
•

At fejre gudstjenesten er en vital del af det at være kirke.
Hvem skal bestemme, hvordan vi gør det?
Hvad er forholdet mellem autorisation og frihed?
Hvordan gør vi plads til fornyelse uden at miste tradition og sammenhængskraft?
Er der i praksis vide nok rammer til den gudstjeneste vi lokalt gerne vil fejre?

Sådanne spørgsmål kommer i fokus denne aften. - Baggrunden er den rapport, som et af
biskopperne nedsat udvalg har lavet, og som er udsendt til menighedsråd i enkelte eksemplarer i
en kort sammenfatning (en såkaldt pixi udgave). Den kan hentes på Stiftets hjemmeside
https://www.haderslevstift.dk . (Skriv: ”hvem skal bestemme” i søgefeltet – så kan man se/læse
den store rapport eller den lille sammenfatning af det vigtigste: pixi udgaven).
Aftenens program er:
Kl. 17.30
Kl. 18.00
Kl. 18.45
Kl.19,15

Aftensangsgudstjeneste ved sognepræst Karina Dahlmann
Aftensmad. Et fælles måltid mad ved husets kok Jette
Introduktion ved provst Børge Munk Povlsen: Et signalement af provstiets
gudstjenester. Hvor forskellige er vi og hvor vid er rammen? Hvad må vi – og hvad
gør vi? Og hvilken vej skal vi, når det gælder fremtiden?
Domprovst Poul Henning Bartholin, Århus: Hvor går grænsen for lokal frihed i
sognets gudstjeneste? Gudstjenesten er ikke længere helt ens i alle landets kirker,
selv om gudstjenesteordningen forudsætter det. Hvad vindes ved én og samme
gudstjeneste i alle landets kirker? Hvad tabes og vindes ved forskelligheden? Og
hvordan skal fremtidens gudstjeneste udformes?

Kl. 20.00

Kaffe med brød og samtale over kaffen om oplæggene.

Kl. 20.30

Spørgsmål fra salen og drøftelse med oplægsholderne

Kl. 21.00

Tre korte replikker med forskellige vinkler: en organist, en lægkvinde og en
børnefamilie giver hver deres perspektiv på gudstjenesten.
Kl. 21.15
Opsamling og afrunding ved oplægsholderne. Og en sang til sidst.
Tilmelding. Det er gratis at deltage, men af hensyn til mad beder vi om tilmelding fra det enkelte
Menighedsråd til provstisekretær Martina på: man@km.dk snarest belejligt og senest 1. sept.
Udvalget, der har tilrettelagt aftenen er: Lise Rind, Egeskov, Helle Tiedemann, Hannerup,
Hanne Sørensen, provstiudvalget og Bent Andreasen, Trinitatis.

