
Nyt fra menighedsrådet – v. formand Ole Kamp 

Fra Vor Frue Kirkes kirkeblad august-september-oktober 2019. 

 

Kirke til tiden…..        eller til nye tider 
Højmessen flytter tidspunkt. Fra søndag den 1. september holder vi højmesse hver søndag kl. 

10.30 i Vor Frue Kirke. 

Vi arbejder for tiden med at finde ud af, hvordan vi vil være kirke på den bedste måde også i 

fremtiden. Det handler ikke om de store revolutioner. Vi justerer og udvikler, og vi kalder det kirke 

til tiden. 

Det betyder, at vi fra søndag den 1. september og foreløbigt et halvt år frem vil placere højmessen 

i Vor Frue Kirke kl. 10.30. Vi håber, at I vil blive ved med at komme og vil fortsætte med at gøre det 

til en god oplevelse at være med i Vor Frue. 

Vi justerer tidspunktet, fordi det giver bedre mulighed for at nå frem til kirken med bus, og fordi vi 

har en fornemmelse af, at flere gerne vil have bedre tid søndag morgen inden gudstjenesten. Vi 

prøver det af i 6 måneder. Så tager vi stilling til, hvordan det er gået. Hvis det bliver godt, 

fortsætter vi. 

Vi vil også arbejde med Højmessens indhold og med de andre former for gudstjenester, vi holder i 

Vor Frue. Følg med og kommentér gerne, hvis der er noget, I mener, vi skal tænke over. Vi lytter 

og så gør vi det, vi kan blive enige om.  

Ellers glæder vi os over, at der er liv i Fruen: hen over de seneste måneder har vi blandt andet 

oplevet Lydvandring, Gudstjenestebrunch, Qi gong  i Vor Frue, Drop in Vielse og Sommerhøjskole. 

Vi arbejder videre. Fra efteråret flytter Korshærsgudstjenesterne ind i Vor Frue.  Det bliver med 

spisning, og hvis du har lyst til at give en praktisk hånd med, hører vi gerne om det.  

 

Ole Kamp, formand for menighedsrådet 

 


