
ORDINÆRT MØDE I KIRKEMUSIKALSK STIFTSUDVALG, 

HADERSLEV STIFT 
 

Torsdag den 26. august 2021 kl. 09.30-12.00 på stiftet 

Deltagende: Astrid, Birte, Hans, Lise-Lotte, Mads, Pojken, Stephan 

Afbud: Dorte, Marianne, Martin, Niels Erik 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra 28/1-21 (se bilag) 

3) Siden sidst 

a. Projekt korværk til Stiftets 100 års-jubilæum er igangsat – orientering ved Marianne og Mads 

i. Mads orienterede 

b. Nyhedsbrev med logo udsendt (let forsinket) medio juni (se bilag) 

c. Dorte har skabt kontakt til kirke- og kulturmedarbejdernes fagforening – foreløbig er der 

oprettet en mailliste 

d. En stor tak fra Stiftsrådet for vores gode arbejde – årsrapporten godkendt (se bilag) 

e. Birte og Lise-Lotte mangler på hjemmesiden – vil I sende billede, navn, titel og arbejdssted 

samt kontaktoplysninger (mailadresse og telefonnummer) og meget gerne lidt om jeres 

baggrund for at sidde med i netop dette udvalg til Ulla Jensen Kjær på ujk@km.dk? 

i. Birte og Lise-Lotte indsender 

f. Interview med Torben Jørgensen, præst i Tønning – er dette sat i værk? 

i. Udsættes 

4) Nærmeste fremtid 

a. Salmesangens søndag 26/9 (se bilag) 

i. Materiale (ved Lise-Lotte og Mads) er udsendt med nyhedsbrevet 

b. Kirkemusikerfestival 1/10 i Billund – 

https://www.haderslevstift.dk/_Resources/Persistent/1/4/c/4/14c4e9f2e336f442c0b418fa3be9

dd8010b95b57/2021-Kirkemusikerfestival%20011021%20invitation.pdf 

i. Tilmeldingsfristen er udskudt til 10/9 og der er åbnet for deltagere fra hele landet 

ii. Mads deltager og orienterer om stiftsudvalgets arbejde 

5) Fokusgruppeinterviews om den manglende salmesang vinter og forår 2021 (se bilag) – orientering 

om de foreløbige resultater ved Martin 

i. Godt, at det i hele syv af otte provstier lykkedes 

b. Næste skridt i processen 

i. Martin og Mads læser materialet igennem med henblik på at systematisere det og 

udfærdige en kort rapport 

ii. Eventuelt udfærdigelse af artikler i fagbladene 

6) Kirkemusikalsk temadag 2021 torsdag den 4. november i Kristkirken, Kolding (se bilag) 

a. Det praktiske – fordeling af eventuelle opgaver 

i. Mads bestiller forplejning og leder diskussionen  

b. Supplerende paneldeltagere 

i. Frank Laue deltager, men Lars Sardemann og Mikkel Andreassen kunne ikke 

1. Forslag: Niels Erik Aggesen, John Horsner, Tore Bjørn Larsen, Ole Brinth, 

Søren Kinch Hansen, Poul Søndergaard Jacobsen (eller andre fra Dansk 

Kirkesang) 

7) Justering og færdiggørelse af kommissorium (se bilag) 

mailto:ujk@km.dk


a. Stiftsrådet har bedt om nogle tydeliggørelser og tilføjelser 

i. Vi har tilføjet og justeret – det nye forslag kommer med referatet ud til godkendelse, 

og derefter sendes det til stiftsrådet (Per Søgaard) 

8) Workshops ved stiftsdagen 19. marts 2022 

a. Hvad er organistens frihed? 

Christian Verdoner Larsen, organist, pianist og idéhistoriker, Langenæskirken, Århus og Kåre Brønserud, 

organist og pianist, Brændkjærkirken, Kolding 

Kirkemusikere er ansat til en specifik opgave, og der har altid været skiftende krav til, hvad man skal, kan og må 

rent musikalsk. I dag oplever mange organister et stormløb fra folk, der ønsker at vi skal tage mere 

populærmusik under kærlig orgelbehandling. I stedet for at være musikalske dørvogtere, der siger nej, kan vi 

betragte det som alle tiders mulighed for kreativ udvikling. Hvor var den klassiske musik, hvis ikke Bach havde 

behandlet og ophævet Luthers popmelodier til sakrosankt kirkemusik? Melodier, som ikke før var betragtet som 

kirkelige, kan sagtens gå hen og blive det. Måske er spørgsmålet ikke, om Kim Larsen eller Queen er egnet til 

orglet – men hvordan vi kan arbejde med stoffet, så der opstår noget nyt og tredje, som er værdigt til både folket 

og vores faglige stolthed. I denne workshop vil vi tage debatten op og komme med indspark, der kan være med 

til at belyse forskellige synspunkter. Desuden vil der være en praktisk del, hvor der gives eksempler på musik 

der, efter vores opfattelse, er meningsfulde arrangementer af populærmusik for orgel. 

b. Hvorfor skal vi også synge andre salmer end de gode gamle? 

Mads Djernes, sognepræst, Nørremarkskirken, Vejle 

Lige så mange nye salmer, der bliver skrevet i disse år, lige så forskellige er de i sprog, indhold og melodi. Har 

du lyst til at stifte bekendtskab med nogle af dem – og naturligvis synge dem – vil medlem af 

redaktionsudvalget for salmebogstillægget ’100 salmer’, sognepræst og forhenværende organist Mads Djernes, 

præsentere et udvalg herfra og pege på deres relevans ved gudstjenester og kirkelige handlinger. 

c. Ønske om workshop for kirkesangere. Er der en, der vil påtage sig opgaven at få en aftale i 

stand med en sanglærer fra Løgumkloster Kirkemusikskole? 

i. Mads spørger Niels Erik, om han vil få en aftale i stand 

9) Ideer til fremtidige aktiviteter 

a. Inspirations- og formidlingsbårne kurser, der retter sig mod organister – hvilket behov er der 

på stiftsplan, og hvad kan vi bidrage med? 

i. Kirkemusikskolerne arbejder med supervision af organister i gudstjenstlig 

sammenhæng – udviklingsprojekt. Meget interessant projekt, som vi gerne vil bidrage 

til om muligt – måske samlet samtale med musiker, retoriker og præst. Orientering 

ved Niels Erik og Marianne 

1. Udsættes 

ii. Forslag om kursusdag om becifringsspil på orgel og klaver – en enkelt dag, hvor man 

kan snuse til emnet. Pojken Flensborg og Bjørn Elkjer som undervisere – begrænset 

deltagerantal på ti 

b. Forslag til temadag E22 – hvilket tema skal vi arbejde videre med? 

i. Samarbejde om gudstjenesten – om at ’være kirke’ – kan involvere flere 

medarbejdergrupper (kirke- og kulturmedarbejderne er kommet ind i præst/organist-

rummet i forhold til børnegudstjenester, babysalmesangsafslutning i højmessen, andre 

særgudstjenester) 

1. Foreslås til E22 – der arbejdes videre med ideen 

ii. Præst/organist-relationen fylder meget – hvordan kender man hinanden fagligt? 

1. Samarbejde om musikgudstjenesten eller gudstjenester med musikalske 

indslag – at samle gode ideer. LLK tænker videre (fx gudstjenesteværksted: 

påskens drama i én gudstjeneste) 

iii. Salmevalg – hvordan kan man gøre det i fællesskab? Hold fra ’Bag om helligdagen’ 

(https://www.fkuv.dk/bag-om-helligdagen/bag-om-helligdagen), der kan præsentere 

1. Interessant at lave som en enkelt kursusdag med kort oplæg og ellers 

workshop-karakter. MD tænker videre 



iv. ’Det, som jeg aldrig har turdet sige til min organist/præst’ – afsløring af det 

indforståede 

v. ’Alt det, vi ikke bruger’ (i salmebogen) – der er så meget fokus på det nye, kunne vi 

fremhæve noget af det, der ikke må glemmes? Hvordan med forståeligheden? 

’Kernesalmerne’? Salmerepertoire – indsnævring? 

10) Nyhedsbrev (Birte og Mads) 

a. Opgave: at få gjort opmærksom på relevante arrangementer i forhold til kolleger i stiftet – 

datoer og oplysninger 

b. Nyhedsbrev skal udkomme i maj og i november med orientering om aktiviteter det næste 

halve år (integreres i stiftets generelle nyhedsbrev) 

i. November 

1. Egne arrangementer og aktiviteter 

2. Kirkemusikskolernes kurser 

a. Hvis det skal være, er det i det tværfaglige (link) 

3. FUK-arrangementer 

4. Andet? 

11) Studietur til Nordkirche, Hamburg 

a. Datoforslag: fredag den 20. maj 2022 

i. MC henvender sig, MD initierer – hvordan kommer vi videre? 

ii. Praktiske opgaver (eventuelt leje af bil, forplejning og andet) 

iii. Den Evangeliske Kirkes Hus i Hamburg, Den Danske Sømandskirke 

b. Alternativt forslag om studietur til Den Svenske Kirke 

12) Næste møde (halvårligt) 

a. Torsdag den 3. februar kl. 9.30-12.00 

13) Eventuelt 


