
Til liturgimøde i Fredericia

af Nana Hauge
Det vrimler med ord og udtryk som: Se fremad, sætte en proces i gang, nuancer, der skal
ske noget, forskellighed, åbenhed, bredde, variation, tiden er kommet, behov for stadig
fornyelse, strøm, dynamik, liturgisk forum, liturgisk forum, liturgisk forum. Til sidst er
jeg helt rundtosset. Hvad går det her egentlig ud på? Og ikke mindst: Hvad er det et svar
på? 

Ser man på den brede debat, som biskopperne ønskede, har den så været særlig bred?
Har  det  været  særligt  præcist,  hvad  den  handlede  om?  Har  det  stået  klart,  hvad
menighedsråd, præster og andre skulle svare på? Rapporterne, som ikke mange har læst,
lagde jo ikke op til  noget bestemt.  Intet var tilsyneladende planlagt. Ingen havde vel
heller efterlyst debatten. Ser man på opsamlingen af de sølle ca. 300 svar, der kom ind i
biskoppernes brevkasse, er det klart, at svarene har været så få og spredte, at man knap
kan konkludere noget derudfra.

Alligevel  finder  biskopperne  det  tvingende  nødvendigt,  at  der  skal  ske  noget.  Først
lægges der op til debat. Der produceres lange udredninger og glittede pixibøger. Men
intet ligger fast. Det er bare en bred debat.

Der holdes en konference. Digital. Ikke mange deltager udover de sædvanlige VIP'er. Vi
hører  intet  i  lang  tid.  Sommeren  går,  men  så  i  slutningen  af  august  kommer  der
invitationer  ud  til  særligt  udvalgte.  Hvordan  de  er  udvalgt,  er  uklart.  Ikke  mange
menighedsrådsmedlemmer aner noget om dette. Eller præster for den sags skyld. Kun de
særligt inviterede. For nu skal der bestemmes noget. Nu er der pludselig konkrete forslag
til  ret  omfattende  ændringer.  Men  det  er  der  ingen,  der  ved  før  kort  tid  inden
konferencen.  På bl.a.  Fyens stifts  hjemmeside står der  nu: "Seks konkrete forslag til
fornyelse skal drøftes på liturgikonference lørdag den 13. november 2021 og behandles
på bispemødet til januar."

Nu er der pludselig konkrete forslag. Men debatten er ikke bred længere. Den er kun for
indbudte. Vi er her for at lytte, siger biskopperne, idet de fremlægger deres forslag. Et
nyt  alterbogstillæg.  Muligheder  for  variation  af  nadverindledninger,  supplerende
kollekter,  3.  tekstrække.  Fastholde  1992-ordningen,  ja,  ja,  men  med  så  mange
muligheder for variation via tillægget, er jeg er bange for, at vi kan komme ud for en
højmessepraksis, hvor de facto kun indstiftelsesord og velsignelsen står fast. Hvor meget
autorisation bliver der egentlig tilbage? Tillægget tænkes ganske vist ikke autoriseret,
men  godkendt.  Dvs.  i  praksis  et  ja  til  at  alternative  liturgier  og  tekster  bruges  i
højmessen. Eller hvad?



Et liturgisk center forestiller man sig. Med ansatte, der skal spytte liturgi ud. Eller hvad?
Det er ikke helt klart. En dåbskommission, der skal se på dåbsritualet. Det ”kan fx være
ændringer af sproglig karakter”. Men hvad betyder det? Supplerende bønner? hvilke? Og
hvorfor? Og hvordan kan noget udelukkende være af sproglig karakter? Kan sprog og
indhold uden videre adskilles? Og hvad er  disse kommissioner og centre forpligtede
overfor? Udover tiden. Hvem refererer de til?

Tine Lindhardt indrømmer, at ikke alt skal fattes med forstanden og intellektet ved hjælp
af moderne pædagogiske greb. Men for mystisk må det ikke blive. Mener hun, at det er
sådan nu? Det ved jeg ikke. Elof Westergård talte meget om åbenhed over for den tid vi
lever i. ”En bedre beskrivelse af samtid og omverden”. Det er en arv fra Grundtvig. Det
tror jeg han sagde. Kan nogen være uenige i det? Er alle da ikke vendt mod tiden og dens
strømninger? Til bevidstløshed næsten.

Der blev talt  om 1992-arbejdet.  Hvorfor blev det  sat  i  gang? Jo, pga. liturgisk kaos.
Løste 1992-ordningen dette? Nej, tværtimod. Vilkårligheden er kun blevet større. Ønsker
man  med nye ordninger  at  fremme eller  bremse vilkårlighed?  Jeg  tror  desværre  det
første.

Nu skal  biskopperne mødes den 3.  januar og beslutte  hvad der  videre skal  ske med
Folkekirkens gudstjeneste. Uden ret mange egentlig har opdaget det. Vi var flere der bad
dem udsætte nogen som helst form afgørelser, så længe det hele er så ugennemsigtigt. Vi
må se om de ”lyttede” til det.
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