FOLKEKIRKENS LITURGI – TEORI OG PRAKSIS
Hvad er liturgiens opgave – og hvordan løses den?
Kurset vil afprøve og diskutere en række liturgiske situationer fra både gudstjenesten og kirkehandlingerne. Hvordan bidrager de involverede bedst muligt, og hvad er mulighederne indenfor
både Ritualbogens ordninger og de liturgiske rums betingelser.
Dato:
Pris:
Kursussted:

Mandag d. 2. maj 2022 kl. 9.30 – 16
600 kr.
Vestervig Kirkemusikskole, Skindbjerg Høje 1, 7770 Vestervig

Tilmelding:

senest d. 19. april via www.kirkemusikskole.dk

Målgruppe:
Kurset henvender sig til præster, organister, kirkesangere og andre, der medvirker ved gudstjenester og
kirkehandlinger i folkekirken.

Beskrivelse:
Folkekirken er midt i en ny overvejelse af sin liturgi – gudstjenestens indhold, sang og musik, kirkehandlingernes form og forholdet mellem tradition og fornyelse.
Den danske kirke har ikke haft en håndbog i liturgi – om gudstjeneste, kirkehandlinger, kirkeår og liturgisk
praksis siden 1840. Kurset vil præsentere en ny udgivelse: Grundbog til Folkekirkens Liturgi 1-3, som rummer alt dette og mere til. Gennem oplæg, samtaler og praktisk afprøvning vil kursusdagen gå i dybden både
med liturgiens enkelte ytringsformer og med den altid aktuelle udfordring at få disse til at spille sammen og
gå op i en højere enhed.

Undervisere:

Lektor, stiftskonsulent, Jørgen Kjærgaard, Vestervig

Program:
9.30
10.30

12.00
13.00
14.00
15.00

Velkomst, formiddagskaffe og introduktion
Gudstjenestens betingelser, muligheder og begrænsninger
Ud fra praksis-situationer i et kirkerum drøftes det, rummet, instrumentet, den liturgiske ordning og
de medvirkendes kompetencer kan bringes i frugtbart samspil?
Frokost
Liturgiens grundlæggende ytringsformer
Oplæg og drøftelse
Kirkehandlingerne - forkyndelse og folkelige forventninger
Cases – gruppearbejde – afprøvning – diskussion.
Kaffe og præsentation af ny grundbog til folkekirkens liturgi.

Det vil være muligt at købe bogen: LITURGI – Grundbog til Folkekirkens gudstjenester og
kirkehandlinger I-III (Eksistensen 2022) til favørpris for kursets deltagere.
For deltagere, der kommer langvejs fra, kan der i et vist omfang tilbydes billig overnatning i
kirkemusikskolens anneks, natten før kurset.
Vestervig Kirkemusikskole, Skindbjerg Høje 1, 7770 Vestervig – 97 94 16 85
www.kirkemusikskole.dk

