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Frivillige musikere 
skaber glæde 
ved gudstjenesten
Af Sune Skarsholm

I efteråret 2022 vil Løsning kirke lejlig-
hedsvis afholde gudstjenester med en an-
den instrumentering end orgel. En række 
frivillige musikere vil i stedet akkompag-
nere sange og salmer i varierende musi-
kalske arrangementer. Forløbet (liturgien) 
i gudstjenesterne vil være velkendt fra de 
almindelige gudstjenester, som der fort-
sat er langt fl est af.

Musikalske tilfl yttere
Ønsket om at fremme en større musi-
kalsk mangfoldighed ved gudstjenester-
ne kommer fra menighedsrådet i Løs-
ning. Rådet ser en mulighed for at invol-
vere fl ere musikere på frivillige basis. Den 
seneste tid har menigheden oplevet en 
stor tilfl ytning af primært unge familier, 
som gerne vil bidrage musikalsk til guds-
tjenesterne.
Maja og Jesper Rugager Jessen hører med 
til den gruppe. De har i deres studietid 
været grundstammen i lovsangsteamet 
ved Aarhus Bykirke og ved andre større 
musikalske events som henholdsvis san-
ger og trommeslager.
- Vi vil meget gerne være med til at bi-
drage, som det er muligt. Det bliver spæn-
dende med nye initiativer i gudstjenesten. 
Vi kommer netop i folkekirken, fordi vi er 

glade for rammerne, liturgien 
og orgelet, som er med til 
at give stabilitet i en hektisk 
hverdag. Vi vil nødigt være 
nogle af delene foruden!
Mads Skov Hjorth er også 
fl yttet hertil fra Aarhus med 
sin kone Sissel og parrets lille 
søn. Hans primære instru-
menter er  guitar og bas. Han ser frem 
til lidt oftere at spille med til gudstjene-
sterne:
- Jeg synes, at det er fantastisk at spille 
med de ansatte og frivillige i Løsning kir-
ke. Det giver et godt sammenhold at spille 
sammen. Og jeg er helt vild med, at der 
af og til kommer andre instrumenter på til 
de normale gudstjenester. For mig giver 
det mere liv til gudstjenesten.

Flere kan spille med
Det er menighedsrådets ønske, at de 
mange musikere også bidrager ved lov-
sangen under altergangen til de alminde-
lige gudstjenester. Håbet er, at fl ere mu-
sikere vil være med i gruppen af frivillige, 
som medbringer deres instrumenter, stil-
ler sig frem og spiller med. Den idé falder 
i god jord hos Maja og Jesper, der har tre 
små børn:
- Vi oplever, at der er højt til loftet og plads 
til os i kirken. Vi glæder os over at være 
kommet til en kirke, hvor det også er til-

ladt, at vi kan have vores børn med i tjene-
sten med musik. Det er en gave at kunne 
give dem, så musikken bliver en del af de-
res vækst i kirken og i troen. Menigheden 
er virkelig gode til at give udtryk for deres 
begejstring og taknemmelighed, når vi 
har været med. Det betyder meget!
Prioriteringen af musikalsk variation i 
gudstjenesten betyder, at de hidtidige 
lovsangsgudstjenester søndag eftermid-
dage kl. 16 indstilles fra efteråret 2022. Og 
der er fl ere musikalske tiltag under for-
beredelse. Line Nikolajsen, organist ved 
kirken, er sammen med Linda Klitlund 
tovholdere for en arbejdsgruppe, der skal 
planlægge arrangementer med fokus på 
lovsang, bøn og vidnesbyrd. Line byder 
gruppen af frivillige musikere varmt vel-
kommen:
- Det er skønt med så mange gamle såvel 
som nye frivillige i menigheden, som vil 
bidrage til musikalsk mangfoldighed og 
glæde ved gudstjenesterne!
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