
ORDINÆRT MØDE I KIRKEMUSIKALSK STIFTSUDVALG, HADERSLEV STIFT 
 

Torsdag den 3. februar 2022 kl. 09.30-12.00 på stiftet 

Deltagende: Astrid, Dorte, Lise-Lotte, Hans, Mads, Martin, Niels Erik, Stephan 

Afbud: Birte, Marianne, Pojken 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 

2) Godkendelse af referat fra 26/8-21 (se bilag) 

a. Godkendt 

3) Siden sidst 

a. Kommissorium færdiggjort (se bilag) 

b. Nyhedsbrev desværre ikke udsendt i november – ved Mads 

c. Præsentation af logo – ved Dorte (se bilag: nyhedsbrev) 

i. Præsenteret og bifaldet 

d. Opfølgning på fællesmøde for stiftsudvalgs- og stiftsrådsmedlemmer 9. november 2021 – ved 

Mads og de, der deltog (se bilag) 

i. Udvalget for migrantsamarbejde og religionsmøde 

1. Arrangement i Aabenraa: kæde-sang i gågaden (LLK) – a la flash mob – 

’100% fremmed’ 

2. Samarbejde med provstierne, hvor man lokalt kan finde ud af, hvem man vil 

samarbejde med 

3. LLK tager kontakt til udvalgene og har tillige det diakonale for øje  

ii. Mellemkirkeligt udvalg 

1. LLK skal med til Rusland – til den lutherske kirke i Moskva 

iii. Udvalget for nyspiritualitet 

1. Samarbejde om kursusdag – sammen med præster, måske sammen med Ribe 

Stift. MR og NEA. Er der nogen, der samarbejder og kan lave oplæg? Stilhed 

og lyd 

e. Årsrapport udfærdiget (se bilag) 

i. Godkendt – også at vi igen henstiller til, at stiftsrådet støtter Kirkemusikerfestivalen 

med kr. 15.000 

4) Nærmeste fremtid 

a. Stiftsdagen 19. marts, hvor vi deltager med en workshop (Hvorfor skal vi også synge andre 

salmer end de gode gamle?) 

i. DVP og AJT kommer; MD står for workshop og orienterer på en stand om korværket 

til stiftsjubilæet (om nødvendigt) 

5) Projekt korværk til Stiftets 100 års-jubilæum er godt i gang – orientering ved Marianne og Mads 

a. Hvad kan vi som stiftsudvalg gøre for at få så mange til at medvirke og opføre værket som 

muligt? 

i. Opfordring til at optage fra de forskellige kirker, som laves til en videomosaik 

ii. Nævnes ved 

1. Nyhedsbrevet – allerede noget ud nu!! Organister: at tilmelde sig NU 

2. Stiftets facebook-side 

3. Stiftsdag (præsenteres af biskoppen) 

4. Stiftspræstestævne – syng salmen 



5. Landemode – syng salmen 

6) Fokusgruppeinterviews om den manglende salmesang primo 2021 – orientering ved Martin 

a. Næste skridt i processen – udarbejdelse af rapport 

i. Materialet står umiddelbart foran en behandling til en rapport (skriv kort) 

ii. Mulig opfølgning i forhold til korarbejde og kirkegang – til efteråret eller næste forår 

1. præsten 

2. organistbladet 

3. doks-bladet 

4. menighedsrådsforeningens blad 

7) Kirkemusikalsk temadag 2022 

a. Arbejdstitel: ’Samarbejde om gudstjenesten’ med hensigten at involvere kirke- og 

kulturmedarbejdere, som er kommet ind i præst/organist-rummet i forhold til 

børnegudstjenester, babysalmesangsafslutning i højmessen, andre særgudstjenester 

i. Særgudstjenester laves med baggrund i et kendskab til de almindelige gudstjenester 

ii. Titel 

1. Hvordan kan kirke- og kulturmedarbejderen berige gudstjenestelivet? 

2. Flere hænder i gudstjenesten 

b. Form og indhold – oplægsholdere? 

i. Esther Jensen, Eva Jerg og Hans Esbjerg – praktisk 

1. Hvad er der af gode ideer derude? 

ii. Hvad er der af fælder, og hvad kan det give? 

1. Hvordan vil kirke- og kulturmedarbejderne bruges i denne sammenhæng? 

Hvad er deres vision? 

iii. Søren Holst: kirke- og kulturmedarbejdere som kirkeligt embede 

c. Forslag til tidspunkt 

i. Rise eller Hammelev torsdag den 6. oktober 9.30-14.30 

8) Samarbejde med Løgumkloster Kirkemusikskole (udskydes) 

a. Det er ikke lykkedes at oprette et samarbejde omkring en workshop på stiftsdagen – hvordan 

skal vi arbejde på det fremtidigt, og er der andet, det er oplagt at samarbejde omkring? 

9) Ideer til fremtidige, pædagogiske aktiviteter (udskydes) 

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

på stiftsplan, og hvad kan vi bidrage med? 

i. 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 

ii. 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. Hvordan 

kommer vi videre med det? 

iii. Samarbejde om musikgudstjenesten eller gudstjenester med musikalske indslag – at 

samle gode ideer – orientering ved Lise-Lotte 

iv. Kursusdag med workshop om salmevalg i fællesskab ved et hold fra ’Bag om 

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

lave oplæg til samarbejde. Er der interesse for det? – orientering ved Mads 

b. Forslag til temadag E23 – hvilket tema kan vi arbejde videre med? 

i. ’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? 



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

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

indforståede 

10) Nyhedsbrev (udskydes) 

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

halve år – og integreres i stiftets generelle nyhedsbrev 

i. Hvordan sker den integration? 

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

datoer og oplysninger 

i. Ideer til relevant stof – og hvem vil hjælpe Birte med at indhente det? 

11) Studietur til Nordkirche, Hamburg (udskydes) 

a. Datoforslag: fredag den 20. maj 2022 

i. Er vi kommet videre? – orientering ved Marianne 

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

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

12)  Næste møde (halvårligt) 

a. Har vi en passende mødeaktivitet? 

b. Fredag den 8. april kl. 9.30-12.00. De med rødt noted 

13) Eventuelt 

a. Birte Reimers har meddelt mig, at hun udtræder af udvalget. Vi drøfter ved næste møde, om 

vi skal finde en anden i stedet 


