
Årsrapport for 2021 – Kirkemusikalsk stiftsudvalg 

 
 

Møder i løbet af 2021 To (halvårlige) møder, 28. januar og 26. august 

Mål for 2021 • At arrangere salmesangens søndag og kirkemusikalsk temadag (for præster, organister og kirke- og kulturmedarbejdere) 

• At iværksætte udarbejdelsen af et korværk til Haderslev Stifts 100-års jubilæum ultimo 2022 – med tekst af Niels Brunse 

og musik af Povl Christian Balslev 

• At planlægge arrangementer med mere pædagogisk indhold (fokus på menighedsråd og kirkesangere) – den planlagte 

medvirken på Stiftsdagen er udskudt til 2022 

• Opstart af nyhedsbrev samt indtænkning af kirke- og kulturmedarbejderne i vores arrangementer 

Arrangementer i årets løb • Studietur for udvalgets medlemmer til Nordkirche, Hamburg (udskudt til 2022) 

• Salmesangens søndag 27. september: materiale til sognene med forslag til salme- og musikvalg samt oplysninger om 

temaet ’Åndens enhed og det himmelske i musikken’ udsendt 

• Støtte til en tværstiftelig kirkemusikerfestival i Billund fredag den 1. oktober, hvor formanden orienterede om vores 

arbejde (støtte på kr. 15.000) 

• Temadag 4. november om 100 års-jubilæet for Thomas Laubs ’Musik og Kirke’ med oplæg og paneldebat (støtte på kr. 

17.000) 

Større beslutninger • At få udarbejdet et logo og ændre navn til det mere mundrette ’Kirkemusikalsk stiftsudvalg’ 

• At iværksætte en undersøgelse af betydningen af den manglende fælles salmesang ved gudstjenesterne primo 2021 – 

fokusgruppeinterviews, der transskriberes og bearbejdes med henblik på en mindre rapport 

Mål for kommende år • Fortsat at planlægge og afholde de to faste arrangementer (salmesangens søndag og kirkemusikalsk temadag) samt på 

forskellig måde at bidrage til andre kirkemusikalske arrangementer i stiftet (herunder stiftsdagen) 

• Fokus på det pædagogiske i forhold til flere grupper 

• At følge færdiggørelsen af korværket til stiftets 100-års jubilæum 

Planlagte arrangementer 

2022 

• Medvirken med workshop til stiftsdagen 19/3 

• Studietur for udvalgets medlemmer til Nordkirche, Hamburg (om praktisk muligt) 

• Salmesangens søndag 25. september (materiale til sognene) 

• Temadag til efteråret med arbejdstitlen ’Samarbejde om gudstjenesten’ 

• Uropførelse af korværket til stiftets 100-års jubilæum søndag den 20. november i Haderslev Domkirke 



Budget for aktiviteter og 

udvalgsarbejde i 2022 

Støtte til kirkemusikerfestival (som i 2021) 

• 15.000 

Kirkemusikalsk temadag 

• 15.000 

Studietur Hamburg 

• Transport: 5.000 – forplejning: 2.500 – entreer: 700 – anslåede udgifter i alt 8.200 

Udvalget søger stiftsrådet for dækning af udgifter 

 

Budget for aktiviteter og 

udvalgsarbejde i 2023 

Anslået 30.000 til dækning af temadag plus andre udgifter 

Medlemmer af udvalget Astrid Johanne Thomsen, organist ved Åstrup og Vonsbæk Kirker 

Birte Reimers, organist ved Bjerning og Moltrup Kirker (udtræder) 

Dorte Volck Paulsen, provst i Vejle Provsti 

Hans Havelund, præst ved Lysabild og Kegnæs Kirker 

Lise-Lotte Kristensen, organist ved Sct. Nicolai Kirke, Aabenraa 

Mads Djernes, præst ved Nørremarkskirken (formand) 

Marianne Christiansen, biskop 

Martin Rønkilde, præst ved Sankt Nicolai Kirke, Kolding 

Niels Erik Aggesen, organist ved Trinitatis Kirke, Fredericia 

Pojken Flensborg, organist ved Nørremarkskirken 

Stephan Krueger, organist ved Helligåndskirken, Flensborg 

 

Årsrapport udfærdiget af: Mads Djernes 

Dato: 29/1-22 


