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Pressemeddelelse 

Biskopperne vil arbejde med folkekirkens liturgi  

I de kommende to år vil tre udvalg i folkekirkelig regi arbejde med liturgi.  

Biskopperne har nedsat tre fagudvalg. Et udvalg skal arbejde med gudstjenesten, et andet udvalg skal arbejde med 

dåb og nadver, og et tredje udvalg skal arbejde med det overordnede spørgsmål om, hvordan der fremover kan 

arbejdes med liturgi i folkekirken.  

I hvert udvalg er der 10-12 fagpersoner, udpeget blandt præster og organister samt blandt ansatte på universiteterne 

og folkekirkens uddannelsesinstitutioner.  

Den nuværende ritualbog og gudstjenesteordning fra 1992 har givet flere muligheder og større frihed til de lokale 

menigheder samtidigt med, at den giver et fælles præg og gør gudstjenesterne landet over genkendelige. Siden 1992 

er der imidlertid sket meget på det liturgiske område. Nye bønner, salmer og bibeloversættelser er kommet til, og en 

lang række nye gudstjenesteformer finder sted på lørdage og andre hverdage (f.eks. ”spaghettigudstjenester”, 

dåbsgudstjenester, fyraftensgudstjenester etc. etc.) og på søn- eller helligdage (f.eks. friluftsgudstjenester, 

musikgudstjenester mv.).  

Der er grund til at glæde sig over de mange nye tiltag. De kalder samtidig på et fælles overblik og giver anledning til en 

række principielle overvejelser og drøftelser om forholdet mellem frihed og orden, autorisation og vejledning. 

Hvad angår udvalget om dåb og nadver ønsker biskopperne en teologisk, kirkeretligt, liturgisk og samfundsmæssig 

gennemtænkning af sakramenternes tolkning og betydning i dag.  

De tre udvalgs arbejde skal afleveres til biskopperne i slutningen af 2018 og vil da danne baggrund for en bredere 

offentlig debat om folkekirkens liturgi nu og i fremtiden. 

Der er afsat en ramme på 3,6 mio. kroner til arbejdet, som også omfatter afholdelse af brede folkekirkelige 

konferencer som opfølgning på udvalgenes arbejde.  

Ud over de konferencer, som tager udgangspunkt i fagudvalgenes arbejde, vil biskopperne afholde en konference om 

salmer i lyset af de mange nye salmer og salmemelodier, der skrives og komponeres. Denne konference forventes 

afholdt i 2017. 
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