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Samtaleemne 3: Familiegudstjenester og alternative gudstjenesteformer.
For mange kirkegængere er søndagens højmesse ugens højdepunkt. Forløbet ligger
relativt fast og er resultatet af en århundredelang udvikling. Højmessen er ikke præstens
eje, men samler ideelt set hele menigheden, uanset alder, social status, politisk holdning
osv.
I de senere år er højmessen ofte blevet kritiseret for at være forstenet, uforståelig og for
”indspist”. I alle Sydthys sogne gøres der forsøg med alternative gudstjenesteformer…
For at sætte dialogen i gang…


Højmessen er ”hele menighedens” gudstjeneste. Fungerer den som sådan?



Hvilket ansvar har præst, ansatte, menighedsråd og menighed i forhold til
gudstjenestelivet? Kunne man bruge frivillige til visse liturgiske opgaver? Hvilke?



I hvor vidt skal en gudstjeneste være for alle, eller kan den være rettet mod en
bestemt ”målgruppe”? Ville en ændring i højmessens udformning eller tidspunkt
være gavnlig?



Er højmessen kun én blandt mange former for gudstjenester? Skal andre
gudstjenesteformer ses som supplement eller som erstatning?



Er der brug for flere børnevenlige gudstjenester hos os? Skal tilbuddet
systematiseres (f.eks. en fast dag hver måned)? Er ”børnekirke” under højmessen,
dvs. et kristent tilbud for børn under gudstjenesten, mulig og ønskelig?

Konkrete ideer: nogle alternative gudstjenesteformer…
Bibliodrama, Busk-gudstjeneste, Børnegudstjeneste, Chill-out, De ni læsninger, Dialoggudstjeneste,
dåbsgudstjeneste (”lørdagsdåb”), Familiegudstjeneste, Forklarings-gudstjeneste, Freestylegudstjeneste, Friluftsgudstjeneste, Gadegudstjeneste, Gospelgudstjeneste, Halloweengudstjeneste, Juleafslutning for skoler/foreninger, Kirkedans, Konfirmandgudstjeneste, Konfirmandjubilæum, Kyndelmisse/Lysgudstjeneste, Lovsangsgudstjeneste, Meditationsgudstjeneste, Messy
Church/Kirkesplat, Midnatsgudstjeneste, Natkirke, Pilgrimsvandring, Rockgudstjeneste, Rytmisk
gudstjeneste Seniorgudstjeneste, Skriftemålsgudstjeneste, Spaghettigudstjeneste, Spillemandsgudstjeneste, Syng Julen/Påsken ind, Temagudstjeneste…

Fra arbejdsgrupperapport ”Visioner og strategier for kirkens fremtid”
Arbejdsgruppen vil gerne, at der bør være en mere jævn fordeling i aldersgrupperne hos
kirkegængerne til højmesserne. Der er som regel flest i de ældre aldersgrupper, og de
kommer endda regelmæssigt til højmesserne. Herudover kommer der på visse tider af året
kommende konfirmander. Forældregenerationen kommer beklageligvis for sjældent og
fåtallig til højmesserne...

