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Synode 2022 Aarhus

Dette er referatet af de synodale møder d.19.2. og d.19.3., bidrag sendt på mail, bidrag fra “postkassen” i
våbenhuset og bidrag leveret fra kirkekaffe og et familiemøde. På det første synode møde deltog 52 personer,
på det andet deltog ca. 25 personer. Invitationer til møderne blev udleveret til messerne på dansk,
vietnamesisk, polsk og engelsk, og desuden sendte Pater Kris 800 invitationer ud til sognemedlemmer.

Referatet er opbygget tematisk både for at skabe overblik og undgå for mange gentagelser, for at spare plads,
(der er et krav om at man maks. afleverer 3 A4 ark til bispedømmets synode komité), og for at lette arbejdet
for de efterfølgende arbejdsgrupper på nationalt og globalt niveau.
Referatet er IKKE vægtet, det vil sige, at jeg har tilstræbt, at alle input har fået plads, fordi synoden netop
handler om at ALLE skal høres, og at der skal være rum til især dem der føler sig/er blevet ekskluderede.
Desuden bliver der i vores menighed arbejdet med den synodale vandring på et ungdomsmøde og på
retræterne. De laver og indsender selv deres referater.
“KIRKEN” refererer til den globale kirke, “kirken” referer til vores lokale menighed.
Alle menigheder/grupper/ordener osv. der laver dette arbejde, skal indsende referater, og det hele samles
først nationalt, dernæst afholdes der i efteråret en bispesynode globalt, hvor der også laves referater, og til
sidst sendes alt til Rom. Den del af arbejdet er det globale. Desuden vil der komme forslag til, hvordan vi
lokalt kan arbejde videre.
Det oprindelige referat fyldte 7 A4 ark, og det har været en udfordring at ramme kravet om 3A4 ark. Jeg
håber, at alle bidragsydere føler sig hørt, det har været meget vigtigt for mig.

Det er mit håb, at vi i vores lokale menighed vil fortsætte arbejdet, at vi vil fortsætte de samtaler vi har
startet, og at vi vil inddrage mange flere personer i dem.
Husk, at der kun er os selv til at løfte opgaverne, men at vi er mange, og at vi har nu en frivilligkoordinator
der gerne vil hjælpe, hvis man har en god ide, men har brug for hjælp til at komme i gang.

Anemone Samy, koordinator
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TRO OG KIRKE:
— Vi deler dåb og kerneværdier med andre kristne, fra protestanter til ortodokse. Så hvorfor er der store dele
af KIRKEN, der prædiker om at den katolske kirke er den eneste vej til Kristus? Fokus på de grundlæggende
kristne principper og økumeni.
— Måske kunne kirken have et frivilligt velkomst-korps til nye kirkegængere.
— KIRKEN er et trosfællesskab, og det er vigtigt at vi både i KIRKEN og i kirken byder alle velkommen,
OGSÅ de der er i en, for KIRKEN, “uacceptabel situation”.
— Det er vigtigt, at vi kan rummes af KIRKEN/kirken som hele mennesker, med de liv vi nu har.
— Der skal større fokus på de forskellige måder at udleve sin katolske tro på.
— Nogle mener, at fællesskabet med Gud er bedst, når det er personligt/ privat. Derfor skal man hellere
prioritere daglig bøn, og gøre deltagelse i højmessen frivillig,- ikke obligatorisk som nu.
— Åndelighed: Bøn, katekese og kærlighed er vigtigt. Retræte er vigtigt og danner fællesskab.
— Hvornår er man en "rigtig katolik”? Hvornår gør man ting rigtigt eller gør man det forkert. Det kan føles
som et pres.
— KIRKEN kunne i højere grad være et inspirerende åndeligt rum end et museum af fortid.
— KIRKEN er ikke et demokrati, den bygger på nogle velafprøvede retningslinjer, der giver fællesskab.
Guds kærlighed og Guds vilje er det vigtigste, ikke vore holdninger.
— Det er vigtigt, at vi er bevidste om, at vi er del af en verdenskirke. En meget multikulturel kirke. Det er
dejligt, giver global genkendelse og en følelse af at høre til uanset hvor i verden man er.
— De seksuelle misbrugssager giver et fundamentalt ønske om forandring af KIRKEN, og det er en krise,
der bør løses i fællesskab i KIRKEN. Vær imødekommende overfor klager/ ofre, sig undskyld, giv dem
erstatning og rehabilitering! Forebyg fremtidig misbrug.
— Der er et ønske om bibelgrupper/ studiekredse eller temadage om eks sakramenter, højtider/ helligdage.
Voksenkatekese i kirken som før Corona var rigtig godt.
— Hvordan forstå KIRKEN til bunds (troslære). Hvordan formidle ting, der er svære at tro på? (trosforsvar).
— Mennesker skal forstå ordene, - det skal nå ind i deres hjerter.

EUKARISTI:
— Man må have en ærbødighed overfor værdien i eukaristiens sakramente.
— I vores kirke kendes til mange eksempler på den store lidelse det er at være udelukket fra kommunionen.
F.eks. fraskilte/ gengifte. Nogle stopper med at komme i kirke. Ønske om større enhed, og at vi rummer
hinanden.
Samtidig eksisterer mange myter og personlige holdninger om, hvem der ikke må modtage kommunion. Der
opleves uretfærdighed i, hvem der må og ikke må deltage. Vi har brug for at vide, hvordan retningslinjerne
egentlig er. Nogle mener at det er bedre, at man selv vurderer, om man kan deltage i kommunionen.
— Hvis man er udelukket fra Eukaristien i en periode mener nogen, at smerten kan være en slags læreproces
forbundet med Kristi kors.
— De perioder i ens liv, hvor man er kommet på afveje, er de perioder, hvor man har mest brug for at
modtage kommunion, da man her har brug for ekstra støtte og fællesskab med Kristus
— Det er menneskets natur at synde, men vi søger Kristi Kirke. Ved kommunionen ”får vi del i
guddommelig natur” som Peter siger. Der i ligger vort håb, vor frelse og vor evne til fællesskab.
— Ved kommunionen inviterer Jesus alle til at sidde med ved hans bord. Selv Judas var inviteret.
— Der er holdninger for og imod, hvorvidt andre kristne end katolikker bør kunne deltage i kommunionen.
— En ikke-katolik oplever, at den velsignelse, man kan få under kommunionen, også virker som en
inklusion.

PRÆSTENS ROLLE:
— Nogle ser præsten som en “særligt indviet person”, andre understreger mere, at alle er salvede ved dåben.
—I vores samfund, hvor der er mangel på kald, burde der ses der på omstrukturering af præsters opgaver, så
præsterne ikke overbelastes. Lægfolk kan løfte nogle opgaver, men så må teologien tilpasses.
— Vigtigt at præster er opdateret i, hvordan livet og hverdagen er i vores sekulariserede og globaliserede
informationssamfund. Dette bør også afspejles i teologien.
— Vi har behov for at præsterne er menighedens hyrder i stedet for administrative medarbejdere.
— Der er divergerende erfaringer med kirkens præster som åndelige vejledere. Mulighed for åndelig
vejledning er savnet i kirken.
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SKRIFTEMÅL:
—Hele situationen omkring skriftemålet, kan for nogen være angstprovokerende. Kunne man overveje at
inddrage teknologi, f.eks. videosamtaler som et tilbud for mennesker med social angst?
—Nogle mener at det er en kæmpe indre kamp, når man skal til skriftemål. En dårlig følelse af at man “skal”,
ikke noget man gør af lyst/ fri vilje. Derfor modtager de fleste kommunion uden at gå til skrifte. Nogle får
dårlig samvittighed, men det er en grænseoverskridende praksis, som er forældet.

CØLIBAT:
Vi anerkender værdien af præstecølibatet. Men risikoen ses i misbrugsskandalerne. Frivillighed vil
forebygge risiko for pædofili ved cølibat. Forslag om at gøre cølibat frivilligt, så vi ikke mister gode præster,
fordi de ønsker en familie. Vi har mistet flere. Og flere ville følge præstekald. Brug erfaring fra andre
kirkesamfund eks den ortodokse kirke.
—Pædofilisagerne har kostet mange medlemmer. Nogle børnefamilier holder afstand til kirken af den grund
— Måske vil nogen fravælge at blive præst, på grund af frygten for stigmatisering efter pædofilisagerne.
—Buddet om katolikkers cølibat indtil ægteskabet bør genovervejes grundigt.

KØN OG SEKSUALITET:
—Nogle ønsker, at vi skal være 100% inkluderende overfor LGBTQIA+ . Vi er altså alle Guds børn. Det er
uretfærdigt at homoseksuelle bliver ekskluderet og fordømt af KIRKEN på grund af hvem de elsker. Der bør
skelnes mellem afvigende kønsidentitet og udsvævende adfærd. Nogle ønsker, at homoseksuelle skal kunne
vies, andre mener at de er velkomne, men ikke kan få samme ritual som ægtepar.
—Hvorfor skal der fødes flere børn, hvis de ikke får det godt? Tillad prævention.
—Nogle lægger vægt på, at Kirken er Guds hus og ikke vores menneskelige holdningers hus.
—Der ønskes større lighed mellem mænd og kvinder i KIRKEN og kirken. At flere kvinder får ansvar i
KIRKENS og kirkens opgaver. Der savnes en fremhævelse af bibelske kvinder og deres kvaliteter i liturgisk
fejring og troslære.
—Nogle mener at, det bør være muligt for kvinder at blive præster.

FAMILIER OG BØRN:
— Familier skal integreres i menigheden. Familiefællesskaber, der er sammensat så børn/unge får et
aldersfællesskab efterlyses. Både til socialt samvær og til at dele trosfællesskab med. Eventuelt med
fællesspisning/ spisegrupper med plads til at børnene kan lege, bøn/andagt og lejlighedsvis deltagelse af en
præst. Gerne i forbindelse med 1.kommunionsforløbene.
Højmessen er for mange unge og familier for lang, kedelig, abstrakt og ikke direkte relateret til deres liv,
derfor kommer de ikke, og fravælger kirken senere i livet.
—Der ønskes mere fællesskab børnene imellem – der burde gøres en indsats. Der er medlemmer af
menigheden med kendskab til klubarbejde og lejrarbejde fra det protestantiske, som gerne vil tjene kirken.

UNGDOMMEN:
— Mange unge er i ”nihilistisk krise”. De kender ikke Guds kærlighed og de grundlæggende kristne
budskaber. KIRKEN kan skabe et skærmfrit miljø til stilhed og ro, der er nødvendigt for at få tro til at gro.
Mange danske unge føler sig ensomme og ekskluderede, og det er forkert at man i kirken prioriterer de
engelsktalende grupper.
— Der savnes et større fællesskab for aldersgruppen 14-19 årige, der skal være tilbud for de dansktalende,
og det skal være af meget hyppigere end tilbuddene om Øm Lejre. Der savnes flere DUK aktiviteter. Der
savnes et fællesskab for unge, der er udfordrende rent intellektuelt.
— Bekymring for, hvordan kirken skal bestå i fremtiden og hvordan vi skal dele vores tro med andre bl.a.
unge. Det er ungdommen, der skal føre kirkens arbejde videre.
—Der foreslås, at man styrker unge i processen fra at være single til at blive børnefamilie, så man ikke taber
nogen i den livsovergang.

ÆLDRE:
—Der er mange ældre i menigheden – svært at præsterne ikke har tid til at besøge dem alle.

SKILSMISSE:
— Processen er meget langvarig, kræver mange instanser, kræver at man mestrer dansk, og er forbundet med
stor stigmatisering og sorg. Kunne det gøres lettere?
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TEKNOLOGI:
—Da menigheden har et meget stort opland, er der forskellige udfordringer, som for eksempel afstand,
parkering og transport. Online højmesse og digital kommunikation for dem, der kan bruge det, kan være en
hjælp. Der er et håb om, at flere menigheder vil live-streame messerne, da det også hjælper syge, og andre
der er forhindrede i at møde op.

DIAKONI:
—Den katolske kirkes fundament er vigtig – energien skal ligge i spørgsmålet om, hvordan vi kan gøre noget
for dem, der har brug for det. Hvordan kan vi være apostle for vores by? Der er behov for diakoner i sognene.
Vi vil gerne gøre mere for socialt udsatte, og vi vil gerne have det til at fylde noget i messerne, f.eks. i forbøn.
Stor glæde ved den nye økumeniske lounge “Kirketorvet”.
— Det er vigtigt med aktiviteter, f.eks. frivilligt arbejde, hvor man hjælper familier, laver mad osv, som kan
være med til at give en fornemmelse af at høre til i kirken

FÆLLESSKAB:
— Kirken skal være et sted for alle, også dem med et “rodet liv”, hvordan undgår man “passiv udelukkelse”?
Kærlighed og respekt er vigtige værdier som vi skal møde hinanden med. Når vi træder ind i Guds hus, gør
vi det som ligeværdige. Vi skal være inkluderende og åbne for hinanden. Hilse og spørge til hinanden.
— Der er brug for et fællesskab uden for messerne, også internationalt, f.eks. flere sociale arrangementer,
sommerfest el.lign. Gerne, hvor man lærer om hinandens kulturer og inddrager de forskellige grupper.
— Den fælles arbejdsdag var gavnlig i forhold til at skabe fællesskab. Korsang skaber også fællesskab.
Det er ikke nok at have gode ideer, krav og ønsker for fællesskabet, det er nødvendigt at man også handler.
— Aarhus er et stort sogn og afstandene gør det til en udfordring at finde tid til at snakke med hinanden. Der
efterlyses samlinger i små grupper i lokalområder til bibellæsning bøn og gudstjenester i private hjem.
— Målet med fællesskab er ikke at vi hygger os, men oplever at komme tættere på Gud.
— Der savnes gode fælles refleksioner og rosenkrans. Et ønske om større kirkelig mangfoldighed, f.eks.
lægfolksordner.
— Dejligt at have et sted man kan føle sig hjemme, uanset baggrund og om man blot vil komme til messen
eller involverer sig i meget.
Kirken består af en masse celler, så man kan mødes med èn, der ligner en og gå sammen på en vej hvor
forskellige praktiske behov dækkes.
— Nogle gange er kirken en lidt lukket gruppe, det kan give tryghed, men også gøre det svært for andre at
komme ind i fællesskabet. Præ-konvertitter er en del af menigheden og har oplevet at blive udelukket for
aktiviteter, det er uacceptabelt.
— Nogle mener at, vi skal have større fokus på “Hvordan fastholder vi kirkens medlemmer” end på
“Hvordan vi får nye medlemmer”. Andre mener at god reklame er vigtig.
— Det er flovt, at der er mange i vores menighed der ikke betaler (mere i) kirkeskat

MESSERNE:
— Interessekonflikt mellem progressive og konservative. I vores egen menighed ses en splittelse især blandt
nogle unge, der f.eks. foretrækker traditionelle Tridentinske messer med bl.a. ønske om klare rammer om
synd; - og på den anden side “liberale” der tilpasser sig tidsånden. Nogle opfatter vores menighed som et
sted, hvor alt er løst og acceptabelt. Der savnes balance og evne til fællesskab.
— Der er messer, der mest er teologiske, og deltagerne er gamle. Kan messerne fyldes med kunst, både
kulturelt og musikalsk? Kunne messerne tale mere ind i fremtiden. Kan vi få mere kropslighed i messerne?
— Traditioner skal respekteres, men må ikke stå i vejen for fornyelse.
— Det er dejligt med stolenes opstilling (i mandorla), dejligt med fredshilsen under messen og kirkekaffen.
— Kan der være aktiviteter for børnene under prædiken? Kunne børnene sidde på forreste række til
familiehøjmesserne, for at øge deres fællesskab og så præsten tydeligt kan se, hvem der er målgruppen?
— Ønske om jævnlig international højmesse, hvor alle de forskellige nationaliteter bidrager.

PRÆSTER, MENIGHEDSRÅD OG MENIGHED:
— Kirkens hierarkiske struktur og frivilligarbejde ud dansk foreningskultur harmonerer ikke altid.
Nogle oplever at få udstukket opgaver af præster, men ønsker i stedet at få beføjelser/ rammer til at arbejde
frit, når man skal løse en opgave.



Side 5 af 5

—Der ønskes større integration i kirken mellem præster og lægfolk. Nogle ønsker større åbenhed i
menighedsrådet om hvad der sker, så man breder processen ud og giver mulighed for menigheden for at
deltage i ad hoc grupper. Andre opfatter samarbejdet med f.eks. menighedsrådet som noget protestantisk.

HVORDAN ARBEJDER VI SOMMENIGHED VIDERE MED DEN SYNODALE VEJ:
Forslag om at mødes og evaluere processen, samt snakke om, hvordan vi kommer videre med arbejdet. Idé
om at nedskrive så vi om år kan se tilbage på, hvad vi kom frem til i denne proces. I forlængelse heraf finde
en måde hvorpå processen kan fortsætte, fx flere møder/aftener hvor vi diskuterer de temaer, vi har fundet
frem til i løbet af synodeprocessen. Det er vigtigt at vi taler om, hvordan vi gør tanker til handling. Vi er ikke
vant til at tale med hinanden på denne måde. Mange føler et pres, når man oplever at sidde alene med en
holdning i gruppen. Vi vil gerne hinanden, og vi har meget på hjerte, men vi mangler et dialogrum. Vi skal
øve os i, at tale hinanden op og ikke ned. Der er et ønske om at mødes i grupper, for at fordybe sig og dele,
hvad man ønsker for og i kirken og hvad man sætter pris på. Rart at kunne tale frit om tro i sådan en gruppe.
— Opfordring til at menighedsrådet tager det op, som er blevet sagt i løbet af synodeprocessen.
Menighedsrådet vil gerne høre idéer til aktiviteter. Kan vi få oplæg udefra om “de svære” emner?


