
 

Synode - Den kontinentale fase 

Input fra Vor Frue og Skt. Antoni sogn 

 

Genklang 

1. Hvilke af temaerne i præsentationen vækker størst genklang i jeres kirkelige erfaring og virkelighed?  

Ud fra sognets møde den 15.januar 2023 har vi valgt følgende punkter  

 

a) Hvor er de unge? Behov for fokus på unge, deres åndelige og kirkelige dannelse og ledsagelse af dem. 

b) Messen – eukaristien er højdepunktet i vores fælles liv. Vigtigt at have en aktiv rolle i messen 

c) Det er vigtigt med socialt fællesskab i forbindelse med messen 

d) Vi skal modarbejde klerikalisme, som medfører isolation af præsterne og skader dén oplevelse af 

slægtskab, som bør forene alle.  

Her vil der tilføjes, at præster som frygt for skandaler om seksuelt misbrug ikke har lyst til eller trækker 

sig fra arbejdet med børn og ung. Præster har derfor brug for moral støtte til aktiviteter for børn og 

unge. Desuden oplever vi, at der er mangel på præster.  

e) Stærkere økumenisk fællesskab   

f) Liturgiske udfordringer: Manglende adgang til at modtage eukaristien: Fordi man bor langt fra en 

kirke/en præst. Gengifte fraskilte.  

g) Samfundet omkring os kan være til inspiration for Kirken 

h) Kvinders rolle i Kirken (KVINDERS DELTAGELSE I OPGAVER SOM FX LEKTORER, PLANLÆGGERE, 

GUDSTJENESTELEDERE) 

i) For at styrke synodalitet er der behov for transparens i beslutninger og inddragelse af mennesker 

med relevante kompetencer 

j) Udfordringer i den aktuelle liturgi. Præsten som hovedperson – risiko for passivitet i menigheden. 

Kvaliteten af prædikener 

 

2. Er nogle af de ovenstående erfaringer nye eller kaster nyt lys på jeres virkelighed? Hvilke? (benyt bilag 3 som 

støtte til samtalen)  

Faktisk kan vi genkende næsten alle temaer nævnt i bilag 3 efter sognets møder i den første fase sidste år. 

 

Udfordringer 

1. Hvilke væsentlige spændinger eller meningsforskelle i arbejdsdokumentet fremstår som særligt vigtige i et 

dansk perspektiv? 

a) Det er svært at være en mindretalskirke i et sekulariseret land som Danmark. Især de unge føler 

sig alene, ikke-forståede, bliver væk fra kirken etc. De udtrykker ønske om samvær og aktiviteter, 

der passer til deres ungdom.  

 

b) De voksne i menigheden ønsker katekese, fællesskab, sociale arrangementer mm. Det kræver 

meget arbejde, da sognet er delt i 3 grupper og i 2 kirkebygninger: engelsk- og dansktalende ved 

Vore Frue Kirke og dansktalende ved Skt. Antoni kirke 

 

2. Som følge heraf, hvilke spørgsmål eller udfordringer bør tages op og overvejes i de næste skridt i den 

synodale proces? 

a) SOGNET ØNSKER STØTTE OMKRING KATEKESE, specielt for de voksne 

b) START PÅ AKTIVITETER FOR SOGNETS UNGE 

c) UDELUKKELSE FRA EUKARISTIEN AF GENGIFTE M.FL. SMERTER HELE MENIGHEDEN. 

 



 

Hvad skal Kirken arbejde videre med 

Med udgangspunkt i svarene på de to foregående spørgsmål: 

Hvilke temaer og opfordringer til handling synes I bør prioriteres, når bispesynoden samles første gang i oktober 

2023? 

Kirken skal arbejde videre med  

1. økumenien 

2. en løsning på modtagelse af eukaristien for alle af god vilje 

3. støtte til ungdomsarbejde 

 

  


