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Praktiske
oplysninger

Undervisere og
oplægsholdere

Tilmelding:
Menighedsrådet tilmelder sine deltagere
via link….

Marianne Christiansen
Biskop, Haderslev

Forplejning:
Der er kaffe og morgenbrød 9.15-9.45.
Man får frokost og eftermiddagskaffe.

Elof Westergaard
Biskop, Ribe

Sted:
Løgumkloster.

Connie Tronbjerg
Skuespiller,
Teatret Møllen, Haderslev

Hvem står bag:
Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev
Provstier i Ribe og Haderslev Stifter.
Økonomi og kørepenge:
Det lokale menighedsråd betaler kørepenge
efter statens takst til sine deltagere.

Det Sønderjyske
SøndagsAkademi

Jørgen Demant
Præst og teologisk
konsulent, København
Anders Laugesen
DR-Vært, Cand. Phil
og Lægmandsgudstjenesteholder

Det Sønderjyske SøndagsAkademi
er en uddannelse over tre lørdage
og træning i egen kirke.
Akademiet er for dig, der ikke er præst,
men gerne vil forestå søndagsgudstjenester
i dit sogn.
Du er udpeget af dit lokale menighedsråd
og der planlægges konkrete gudstjenester i
fremtiden, i din lokale kirke
som du skal forestå.
Du modtager undervisning i ritualkundskab,
salmekundskab, kirkerummets indretning,
stemmetræning og gestik.
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Lørdag 18. sep. 2021

Lørdag 30. okt. 2021

Lørdag 20. nov. 2021

9.15:
Kaffe og morgenbrød.
Kort intro til akademiaet; herunder; hvad skal
vi lære, hvem står bag og hvem er kommet
sammen.

9.15:
Kaffe og morgenbrød. Praktik og info.

9.15:
Kaffe og morgenbrød. Praktik og info.

9.45:
Morgensang i Kirken.

9.45:
Morgensang i kirken.

10.00-12.00:
Holddeling; I to hold i henholdsvis Bedsted og
Nr. Løgum kirker.
Det ene hold; Øvelser på kirkegulv.
Stemmetræning og færden i kirkerummet med
Connie Tronbjerg.

10.15-11.50:
Om glæden ved at planlægge og fejre lægmandsgudstjenester. Anders Laugesen deler
ud af sine erfaringer med at planlægge og
fejre lægmands gudstjenester og alle de overvejelser han har gjort sig i forbindelse med
dette arbejde.

Det andet hold; Kirkerummets indretning og
betydning. Om prædikestolen, døbefonten og
altertavlen og noget om hvad der er helligt.
Med provst Kirsten Sønderby.

12.00-13.00:
Frokost.
Holdet deles i to, der skifter kl. 13.45, således
at man gennemgår begge programpunkter.

Underviserne kører mellem kirke og hold
undervejs.

13.00-13.45:
Øvelse i at bede kollekt og læse prædiken
højt. V. provst Christina Rygaard Christiansen
og Dom provst Torben Hjul Andersen.

9.45:
Morgensang i Kirken.
10.00-12.00:
Øvelser på kirkegulv i Løgumkloster Kirke.
Stemmebrug, rumfornemmelse, taletræning
og autoritet. skuespiller Connie Tronbjerg
introducerer og deltagerne er i gang med det
konkrete med det samme.
12.05:
Frokost.
13.00-15.00:
Hvad er en gudstjeneste?
Om liturgi og ritualer. Sognepræst og teologisk
rådgiver Jørgen Demant leverer basal og vigtig
indsigt i Folekirkens Højmesse liturgi og ritualers betydning. Hvorfor er det vigtigt at vi gør
det på en bestemt måde?

12.00-13.00:
Frokost.
13.00-15.00:
Salmer, salmebog og tekstrækker.
Salmesang, salmevalg og salmeglæde.
Ved biskop Marianne Christiansen.

13.50-14.35:
Forberedelse af første lægmandsgudstjeneste
– egen præst deltager.
14.40-15.00:
Udsendelsestale til hele holdet
ved provst Christina Rygaard Kristiansen.

