
FREDAG DEN 2. OKTOBER 2015
 

HADERSLEV STIFT
INVITATION TIL LANDEMODE

FOR ALLE PRÆSTER, MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER  
OG ANSATTE I FOLKEKIRKEN I HADERSLEV STIFT

H A D E R S L E V  S T I F T
FREDAG DEN 7. SEPTEMBER 2018

EFTERMIDDAG: FOREDRAG OG BERETNING  
AFTEN: FESTGUDSTJENESTE



I ANLEDNING AF FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR 50 ÅR:

BERETNING:

Landemodetalen er den årlige 
tale, hvor biskop Marianne  
Christiansen vender årets gang i 
folkekirken i almindelighed  
og i Haderslev Stift i særdeleshed 
- og hvor hun ser fremad! 
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Foto: Lene Esthave

Man kan synge i kor hele livet, men børnene i 0. klasse gør store øjne, når kor- 
lederen fortæller, at den ældste korsanger i Gl. Haderslev Kirke er 86 år gammel. 
På landemodet samles flere generationer af sangere fra kirkens kor; fra de yngste 
Spirekorsangere på 6 år til den ældste i Voksenkoret på hele 86 år. I anledning af 
Folkekirkens Ungdomskors 50 års jubilæum i november vil korene bl.a. synge satser 
fra jubilæumsværket ”I kor med alle engle”, komponeret af Jakob Stevns-Lorentzen 
og med tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen.



FOREDRAG: 

PÅ SPORET AF ET LUTHERSK KIRKERUM

Mange kan have svært ved at se vores nye kirker som ”rigtige” kirker. Det  
skyldes, at vi stadig opfatter den middelalderlige landsbykirke som den ”rigtige” 
form på en kirkebygning. Men sådan har næsten ingen af de små 200 kirker  
bygget i Danmark siden 2. Verdenskrig set ud.  
På den baggrund vil foredraget give et bud på, hvorfor kirkerne i dag ser ander-
ledes ud. Og hvad sker der, når vi moderniserer gamle kirker? Hvad er det, kir-
kernes rum og inventarets placering gør ved os? Kan rum og materialer ikke bare 
vække følelser, men ligefrem skabe holdninger og meninger? Foredraget vil des-
uden rejse spørgsmålet, hvorvidt der gives en særlig luthersk måde at bygge  
og indrette kirker på.

? !

Benny Grey Schuster, forfatter, foredragsholder og kursusleder - lektor ved FUV. 
Tidl. ansættelse ved Det teologiske 
Fakultet i Aarhus, præst i fire år 
ved en dansk menighed i Canada. 
 
Inspireret af den store forskel i  
traditionen for at bygge kirker i 
henholdsvis Danmark og på det 
nordamerikanske kontinent har 
Schuster igennem mange år været 
optaget af spørgsmålet om, hvor-
dan de forskellige trosretningers 
lære og praksis påvirker både 
kirkens ydre og indre.  
Ophavsmand til to hjemmesider om 
kirkearkitektur og kirkekunst: 
www.kirkearkitektur.dk 
www.modernekirkekunst.dk 

Rørbæk og Møller Arkitekter A/S

Foto: Lars Aarø



 

Bindende tilmelding finder sted via www.haderslevstift.dk/tilmelding 
Tilmelding skal ske samlet pr. menighedsråd. 
Pris: 85 kr. pr. deltager - faktura udsendes til menighedsrådene. 
Der udsendes ikke adgangsbilletter.

www.haderslevstift.dk - facebook.com/haderslevstift - tlf. 7452 2025

TILMELDINGSFRIST: 
28. AUGUST

TID OG STED:

KONTAKT:

landemode: 
Fredag den 7. september 2018 kl. 15.30 
Kulturhus Harmonien, Gåskærgade 19, Haderslev

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

program: 
kl. 15.30:  Velkomst i salen 
kl. 15.40:  Foredrag
kl. 16.20:  Kaffebord (stående) i foyeren
kl. 16.50:  Kor fra Gl. Haderslev Kirke 
kl. 17.15:  Landemodetale m.m.
kl. 17.50:  Afslutning

festgudstjeneste: 
Fredag den 7. september kl. 20.00
Haderslev Domkirke
Prædikant: Viggo Jacobsen

NB: Deltagerne anmodes om selv at reservere bord til spisning 
mellem landemode og festgudstjeneste på en af byens eller  
omegnens restauranter.

Parkering: Kulturhus Harmonien 
ligger centralt i Haderslev, og 
der er flere muligheder for par-
kering tæt på. Find link til kort 
på siden med tilmelding.  


