
Når sa lmen prædiker med
Sydjysk Prædikenfestival 

7. oktober 2021 kl. 9.30 - 19.30 i Billund Kirke
for præster i Ribe Stift og Haderslev Stift

Dagens program
Kl.   9.30 - 10.00 Ankomst m. morgenkaffe/te og crosissant
Kl. 10.00 - 10.05 Velkomst
Kl. 10.05 - 10.45  Gudstjeneste i Billund Kirke, prædikant Morten Thaysen
Kl. 10.50 - 11.40 Foredrag ved Marianne Frank Larsen
Kl. 11.45 - 12.30 Frokost
Kl. 12.45 - 14.45 Workshops inkl. kaffepause
Kl. 15.00 - 15.15 Sangkvarter ved Christine Toft 
Kl. 15.15 - 16.15 Foredrag ved Morten Skovsted
Kl. 16.20 - 16.45 Samtaler i mindre grupper
Kl. 17.10  Middag på restaurant Propellen
Kl. 18.30 - 19.30 Kvartetten ”Jazz på Dansk” spiller og præsenterer Brorson-salmer i nye versioner
Kl. 19.30  Tak for i dag og ”Coffee to go”

Salmer som prædikeninspiration
ved Morten Skovsted, sognepræst, Hjortshøj Kirke
Gudstjenestens salmer kan give inspiration til prædikenarbejdet, men endnu vigtigere indgår de i 
den samlede komposition og det værk, gudstjenesten bliver til på en given dag. 
Prædikenen kan (også) betragtes som det punkt, hvori gudstjenestens enkle dele kan samles og 
forklares. Foredragsholderen vil se nærmere på salmer til 18. og 19. søndag efter trinitatis (1.).

Hold dampen oppe
ved Maria Harms, sognepræst, Roskilde Domkirke
Prædikenen er for de fleste præster et hjertebarn, men det kan være hårdt at fastholde motiva-
tionen, når man skal prædike igen og igen, søndag efter søndag, år efter år.
Foredraget vil undersøge, hvordan man kan finde energi til at blive ved med at prædike og det 
ansporende i at inddrage andre dele af ens præstearbejde i prædikenskrivningen. Måske finder 
vi i den teologiske tænkning et særligt teologisk incitament til at holde dampen oppe og hvad 
sker der, hvis man begynder at prædike til sin egen opbyggelse?

Jazz på Dansk
Vores fælles arv – de danske sange, salmer og viser er en regulær guldgrube 
og en evig kilde til inspiration for danske jazzmusikre. Til Prædikenfestivalen 
er der salmer af bl.a. Brorson og sange fra højskolesangbogen på program-
met, når kvartetten ”Jazz på Dansk” leverer spilleglæde, formidling, nærvær 
og lyst til at tage på nye eventyr i det i forvejen så kendte og elskede 
repertoire. Og man er altid velkommen til at synge med :-)
Kvartetten består af kapelmester og arrangør Martin Schack, tenorsaxofonist 
Michael Olsen, bassist Morten Ramsbøl og 
trommeslager Morten Lund.

Prædiken v. Morten Thaysen, sognepræst, Varde Kirke
Ingen prædikenfestival uden prædiken! 
Dagens prædikant har (ligesom sidste år) fået et benspænd: Denne gang er det at holde en 
prædiken, der spiller sammen med eller lægger op til en nyere salme jævnfør festivalens tema 
”Når salmen prædiker med”.



Workshops fra kl. 12.45 - 14.45

Prædikenforberedelse i menigheden  
ved Carsten Haugaard Nielsen, sognepræst, Christians Kirke, Aarhus N.
Workshoppen vil tage udgangspunkt i den amerikanske homiletiker John McClure, der i bogen ”The Round-
table Pulpit. Where Leadership and Preaching Meet” peger på, at prædiken ikke bare er at prædike til 
menigheden.  Præsten bør i stedet prædike sammen med menigheden. Dernæst vil en metode til prædiken-
forberedelse sammen med menigheden blive introduceret. Deltagerne skal dernæst i grupper bruge meto-
den til forberedelse af en af de kommende søndages prædikener.

Skønlitteratur og prædikener – forbudt eller frugtbart?
ved Solvej Paabøl Andersen, sognepræst, Billund Kirke

Hvad kan brug af skønlitteratur gøre ved en prædiken, på godt og ondt? 
Oplæg om muligheder, faldgruber, eksempler og indlagte spørgsmål til overvejelse og drøftelse.

Prædikenens fremførelse
ved Jakob Damm Knudsen, sognepræst, Gl. Haderslev Kirke
I workshoppen vil vi have fokus på prædikenens fremførelse. Vi laver grupper af 4 prædikanter. Hver præst 
medbringer 5 minutters prædikenbid (gerne til en kommende søndag), som holdes for de andre i gruppen. 
Vi skal se på tempo, stemme og stemmeføring, øjenkontakt, gestik, om der bruges gentagelse, korte 
sætninger, billeder og andet, som er let at opfange for øret. 
Vi er kritiske, kærlige og konstruktive, når vi giver feedback. Målet er at styrke vores fremførelser, lære af 
hinanden og blive mere nærværende og bedre prædikanter. Jeg tror, vi kan vinde meget, hvis vi tør!

Billedkunst i prædikener
ved Egil Hvid-Olsen, sognepræst, Grindsted, Urup og Nollund Kirker 
Kirkekunst er en udfordrende genre for kunstneren, for værket skal kunne tåle at blive set på gennem mange 
år. Beskueren skal altså ikke blive færdig med det lige med det samme. Samtidig må værket ikke blive for 
kompliceret. Der skal være noget genkendeligt i værket, som samtidig skal være åbent for fortolkning.
I workshoppen gennemgår Egil nogle værker og introducerer nogle fortolkningsøvelser. Det specielle ved 
billedkunst er, at værkerne ofte synes at fortolke sig selv, når man giver sig tid til at dykke ned i dem.

Vælg det bedste!
ved Bitten Hylleqvist Weile, sognepræst, Vonsild Kirke
I efteråret 2019 havde jeg studieorlov til at arbejde med fortællinger, der tager udgangspunkt i søndagens 
bibeltekster. Det kom der efterfølgende bogen: ”Vælg det bedste” ud af. Bogen er skrevet som en samtale-
bog, men den er også tænkt som en inspiration til prædikenarbejdet. I stedet for at lede efter den perfekte 
fortælling, der kan belyse et område i prædiken, så har jeg arbejdet på at skrive de små fortællinger, der kan 
lukke bibelteksten op. 
I denne workshop får du inspiration til at skrive egne fortællinger, dykke ned i personlige erfaringer og gøre 
brug af dem i prædikenskrivningen. Det handler altså om at finde ind til den lille fortælling, der kan flette sig 
sammen med evangeliet og sætte evangeliet ind i levet liv og åbne op for noget større.

Praktiske informationer
Ved ankomsten udleveres navneskilte og dagsbillet til parkering på P-pladsen ved Billund Centret.  

Det er gratis at deltage i Sydjysk Prædikenfestival. Det ses som efteruddannelse og betales af stiftsbidrag. 
Det forventes, at man deltager i hele dagens program.
Ved tilmelding vælges 1. og 2. prioritet til workshop, samt frokostønske.

Tilmeldingsfristen er den 1. september, MEN der er et begrænset antal pladser til deltagere fra hhv. Ribe Stift og 
Haderslev Stift, så vent ikke, hvis du vil sikre dig en plads. Det er kun muligt at tilmelde sig ved udfyldelse af formular.
Er du præst i RIBE STIFT klik her for tilmelding  Er du præst i HADERSLEV STIFT klik her for tilmelding
Ca. en uge før Prædikenfestivalen udsendes der en deltagerliste til evt. samkørsel.

Skulle du efter tilmeldingen blive forhindret i at deltage, er det meget vigtigt, at du kontakter 
Marianne Mølbæk, projekt- og eventkoordinator i Haderslev Stift på mmm@km.dk  
og melder afbud, så pladsen kan gå til en af dine kolleger.

https://forms.gle/DEpCv9eHWQeyvGRV6
https://forms.gle/oGiqD6jahz56NRxw5

