
ORDINÆRT MØDE I KIRKEMUSIKALSK 
STIFTSUDVALG, HADERSLEV STIFT 

 
 
Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 10.30-12.30 på Stiftet. 
 
Deltagende: Marianne Christiansen, Ea Dal, Dorte Volck Paulsen, Pojken Flensborg, Hans 
Havelund, Martin Rønkilde, Niels Erik Aggesen og Mads Djernes 
 
Afbud fra: Astrid Thomsen 
 
 
Dagsorden 
 
Godkendelse af referat fra 21/8-19 
 
Godkendelse af dagsorden 
 
Siden sidst 

• Supplerende medlemmer af udvalget (Lise-Lotte Kristensen (Sct. Nicolai, Aabenraa) og 
Birte Reimers (Moltrup og Bjerning))? 

o MC spørger 

• Evaluering af temadagen 26/11 
o Fremmøde 

 For få præster, men godt med organister 
o Forløb 

 Passende tidsudstrækning 
o Indhold 

 En skulle være djævelens advokat i debatten 
o Øvrigt 

 Tidligere annoncering – reklame for diverse stævner 
 Nogle steder var invitationen ikke blevet sendt ud til organisterne (Dorte er 

’tovholder’ på det); opdateres på provstiplan 

• Salmekonkurrence blandt gymnasielever 
o Ti indsendte, hvortil Philip Faber har skrevet musik 
o Ligger på stiftets hjemmeside; anvendes til genforeningsgudstjenesterne (medio juni) 
o Bør udsendes via organistmaillisten og til præster i ’færdig’ tilstand 

 
Salmesangens søndag (fast punkt hvert år) 

• Sidste søndag i september (27. september) 

• MD initierer 

• Tema 
o Nye begyndelser 
o Mikkelsdag (29/9) som skiftedag 

• Ideer til form og indhold 
o To salmer – en ny (efter DDS) og en gammel 

 Opstandelsen er lige her 
 ??? 

o Inklusiv en lille manchet, eventuelt korsatser 



• PR – information til præster og organister 
o Sendes ud via kanalerne 
o Forklaring til, hvorfor vi flytter dagen (til sidst) 

 
Ideer til aktiviteter i 2020 (tilføj gerne!!) 

• Jubilæer 
o 100-året for Thomas Laubs ’Musik og Kirke’ 
o 125-året for Prahl og Heinebuchs koralbog (der var under stor indflydelse af Laubs 

arbejde og var koralbog for ’Nordslesvigsk salmebog’ 1889) 
 Ideer 

• Den bevidste sammentænkning af musik og kirke 

• Hvor står vi dag i forhold til musik og kirke? Følelse og forkyndelse – 
nu er vi ukritisk over for følelsen 

• Laub og den dialektiske teologi (var Laub blevet så stor, hvis hans skrift 
ikke var faldet sammen med den dialektiske teologi) 

 Foredrag: fra Prahl og Heinebuch til Thomas Laub 

• Peter Weincke (MD spørger) 
 Oplæg fra tre organister ud fra følgende stikord: Hvordan lyder teologien? 

Kirkemusikeren som teolog (MA). En pietistisk tone – har nypietismen sin 

lyd (JL)? Hvor vigtig en teolog er kirkemusikeren? Hvordan er 

kirkemusikken bærer af teologien? 

• Mikkel Andreassen (MD spørger) 

• Jakob Lorentzen (MD spørger) 

• Christiane Wattenberg (HH spørger) – evt. Stephan Krueger 
o Tidspunkt 

 Torsdag den 22. oktober kl. 9.30-14.30 
o Sted 

 Kristkirken, Kolding (MBR spørger)  

• Genforeningen og dens betydning for eftertidens salmesang 

• Inspirations- og formidlingsbårne kurser, der retter sig mod organister – hvilket behov er der 
på stiftsplan, og hvad kan vi bidrage med? 

o Sættes på næste møde 

• FUKs ’Alsang’ i 2020 – kan/bør vi hjælpe/medvirke? 

• Runde fødselsdage 
o Lars Busk Sørensen 90 år 
o Hans Anker Jørgensen 75 år 
o Sten Kaalø 75 år 

• En eller anden form for fokus på Henrik Skærbæk Jespersens arbejde med at undervise 
’orgeldrengene’ 

o Projekt ’orgelspire’ i stiftet 
 
Nyhedsbrev 

• Opgave: at få gjort opmærksom på relevante arrangementer i forhold til kolleger i stiftet – 
datoer og oplysninger 

o Udsættes – målrettet information i stedet  
 
Udvalgets ønsker om deltagelse ved konferencer, symposier og lignende 

• Nordisk Kirkemusik Symposium, Helsinki 10.-13. september 2020 
(https://nkrad.org/symposium.html) 

o AT regner med at tage af sted, PF overvejer 



o Stiftsrådet søges i givet fald om dækning 

• Kirkemusikalsk arbejde i Nordkirche (https://www.nordkirche.de/kirchenmusikportal/) 
o Torsdag den 20. august heldags 

 MC henvender sig, MD initierer 
 Eventuelt leje af bil 

• Andet 
o Nordhymns koraldag (https://www.nordhymn.com/) 

 16.-17. marts 2020 i Lund 
o Leitourgias konference (http://www.leitourgia.org/) 

 10.-13. november i Island (tema: bæredygtighed) 
o Seminarer i Hildesheim (https://www.michaeliskloster.de/agk) 

 Hvilke er relevante? Vi formidler til stiftets præster og organister (DVP 
undersøger) 

o Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (http://iah-
hymnologie.de/de/startseite/) 

• Finansiering 
o Organister søger deres menighedsråd og derefter stiftet, hvis de får negativt svar 
o Præster søger i stiftet 

 
Andre tiltag 

• Syng Nyt stifter salmehistorisk netværk, som har udgivet sit først nyhedsbrev primo januar 
2020 

 
Næste møde (halvårligt) 

• Fredag 28. august kl. 10-12 på stiftet 
 
Eventuelt 

• Ide (DVP) – udsættes til senere 
o ’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? 
o Hvordan med forståeligheden? 
o ’Kernesalmerne’? 
o Salmerepertoire – indsnævring? 

 
---o--- 
 
Udvalgets opgaver generelt – bruttoliste af opgavefelter, som kan konsulteres af og til 

• Inspirator for tværfaglige møder 

• Information om og formidling af det, der foregår i kirkemusikalske regi (på stiftsplan og eventuelt andre 
planer) 

• Netværksdannelse 

• Brainstorm fra første møde 
o Musikken som afgørende 

 Kommunikation om, hvad der foregår: hvad tænker man og hvordan laver man musik? 
 Umiddelbar tilgang til det religiøse rum 

o Styrkelse af kirkemusikalsk netværk 
o Kontakt til musikskolerne og landsbykirkerne 
o Hvad er musik i kirken? 
o Musik og teologi – ældre fora er nedlagt 

 


