
Temadag fredag den 6. marts 2020 kl. 10.00 - 14.30
for præster i og omkring Haderslev Stift

DÅBEN I SPIL
- mellem tradition, identitet og relevans

Lars Sandbeck indledte i januar 2019 en heftig debat om dåbens betydning og fortsatte relevans, da han i en skarp 
kronik i Kristeligt Dagblad gjorde op med det lutherske grundlag i Folkekirkens dåbsritual. Langt de fleste præster 
fastholder det lutherske grundlag, idet de deler sig i to positioner. Enten hævder de, at dåbsritualet, både hvad 
angår form og indhold, er meningsfuldt og forståeligt (Merete Bøye), eller at dåbsritualet indholdsmæssigt giver 
mening, men at dets form og sproglige udtryk er uforståeligt for såkaldt moderne mennesker (Birgitte Kragh Eng-
holm). Drejer det faldende dåbstal sig blot om ritualets form og sproglige udtryk, eller skal teologien også revur-
deres? – og hvad sker der, når denne diskussion bæres ud af de teologiske elfenbenstårne og ind i forældrenes/
omverdenens pluralistiske mangfoldighed?

PROGRAM:
  9.30 Ankomst og kaffe
10.00  Velkomst og præsentation af dagens tema og program v. Ulrik Overgaard
10.15  Lektor Anders Holm, Københavns Universitet: 
 Gudstjeneste og dåb – hvad sagde Grundtvig, og hvad er på spil lige nu?
 Gudstjenesten og dåben er til debat. Der eksperimenteres rundt omkring, og mange overvejel-
 ser gøres. I foråret har tre arbejdsgrupper nedsat af biskopperne udfærdiget rapporter, der, som det  
 hedder, ”skal danne baggrund for en bred kirkelig og folkelig drøftelse”. Spørgsmålet rejser sig: Skal der ske  
 noget nyt? Og i givet fald på hvis initiativ og med hvilken ret? Er der kontrol over situationen?  
 Eller skal der være det? Bagved eller midt i det hele er der stærke historiske kræfter på spil, bl.a. dem som  
 udgår fra Luther og Grundtvig. De kan bare ikke levere alle svar i dag. Foredraget vil overveje, hvad man  
 kan lære af fortiden og hvor nutidens kirke må stå på egne ben. Kort sagt: Hvad er der på spil lige nu?  
11.15  Replik fra Maria Louise Odgaard Møller (max 15 min.) hvorefter der er fælles debat
12.00 Frokost
12.30  Professor Viggo Mortensen, Aarhus Universitet: 
 Dåb, omvendelse og kirkemedlemskab i et multireligiøst samfund
 Traditionelt forstået er der i kristendommen en intim forbindelse mellem dåb, omvendelse 
 og kirkemedlemskab. Det er karakteristisk for den nutidige situation, at denne intime forbindelse er svæk- 
 ket eller helt fraværende. Det er der flere grunde til. I foredraget vil der blive fokuseret på de ændringer i  
 det religiøse landskab i retning af pluralisme, der har bidraget til denne udvikling. Og spørgsmålet stilles:  
 Hvad stiller vi op med det? Skal kirken forsøge at restaurere de tabte forbindelser eller gentænke dåbs- 
 teologien i en ny fragmenteret virkelighed?
13.30  Replik fra Iben Munkgaard Davids (max 15 min.) hvorefter der er fælles debat
14.15  Afrundende kommentarer v. Ulrik Overgaard 

Vi ser frem til en god dag og håber, at alle præster har lyst til at være med! 
Venlig hilsen

Maria Louise Odgaard Møller og Ulrik Overgaard

Sted: Skibet Kirkehus, Skibetvej 166, 7100 Vejle 
Tilmelding af hensyn til forplejning - senest den 28. februar 2020.
Klik her - eller gå til www. haderslevstift.dk/tilmelding

Temadagene er gratis og arrangeres af Haderslev Stift.
Næste gang: 15. maj i Bov, hvor temaet er EMBEDET I OPBRUD - om præstemangel, kald og funktion

https://forms.gle/6QtiioDZVT4jsJyr9

