
FOR ALLE MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER, 
PRÆSTER OG ANSATTE 

I FOLKEKIRKEN I HADERSLEV STIFT

Biskop Marianne Christiansen holder den årlige lan-
demodetale, hvor hun vender årets gang i folkekirken 
i almindelighed og i Haderslev Stift i særdeleshed 
- og ser fremad.

Stiftet rundt med sang
Haderslev Stifts 100-års jubilæum markeres på  
landemodet bl.a. ved, at hvert provsti samt Sydslesvig 
præsenterer en sang, som de synes, passer særligt 
godt til deres del af stiftet.  
Herefter synges sangen. 

Provst Børge Munk Povlsen er prædikant ved fest-
gudstjenesten i Haderslev Domkirken kl. 20.
Børge Munk Povlsen har været provst i Fredericia 
Provsti siden 1995 og tillige døveprovst siden 2010. 
Han er nestor blandt provsterne. Det vil sige, at han 
er den længst siddende provst ikke alene i Haderslev 
Stift, men i hele landet! 

HADERSLEV STIFT

INVITATION TIL LANDEMODE
FREDAG DEN 2. SEPTEMBER 2022



  
  

TILMELDINGSFRIST:
23. AUGUST 2022

  PROGRAMPRAKTISKE
OPLYSNINGER

PARKERING
Kulturhus Harmonien ligger  
centralt i Haderslev. 
Der er gratis og tidsubegrænset 
parkering ved det tidligere 
rådhus, Gåskærgade 26. 
Der er desuden 1-3-timers 
gratis parkering ved Meny, 
indkørsel fra Gåskærgade 
overfor Harmonien.

Tilmelding her eller på www.haderslevstift.dk/tilmelding

Tilmelding skal ske samlet for hvert sogn.
Pris: 130 kr. pr. deltager - samlet faktura tilsendes menighedsrådet.
Der udsendes ikke andgangsbilleter.

Der er 400 pladser i salen, så ved afbud efter tilmeldingen giv  
besked via mail på kmhad@km.dk, så en anden kan få pladsen.
Bemærk: Dørene til salen åbnes først kl. 14.45.

Fredag den 2. september på Kulturhus Harmonien,
Gåskærgade 19, 6100 Haderslev og i Haderslev Domkirke

Kl. 15.00 Velkomst og sang
  Herefter kaffe/te og jubilæumslagkage

Kl. 15.30 Jubilæumssalmen synges
  Landemodetale ved biskop Marianne Christiansen

Kl. 16.05 Stiftet rundt med sang - 1. del

Kl. 16.30 Kender du dit stift?
  Introduktion ved domprovst Torben Hjul Andersen
  Medbring en kuglepen

Kl. 16.35 Pause
  Med tid til snak om stiftet ved bordene

Kl. 17.05 Stiftet rundt med sang - 2. del

Kl. 17.20 Præsentation af jubilæumsbogen
  ved sognepræst og medforfatter Ulrik Overgaard

Kl. 17.40 Svar på spørgsmålene ”Kender du dit stift?”

Kl. 17.50 Stiftet rundt med sang - 3. del

Kl. 18.15 Tak for nu
  Vær OBS på, at denne del af programmet slutter  
   15 min. senere end sædvanligt. 

MIDDAG Deltagerne bedes selv reservere bord til spisning
  efter landemodet på en af byens eller omegnens  
   restauranter.

Kl. 20.00 Festgudstjeneste i Haderslev Domkirke
  med indsamling til Social Drive Out, et projekt under   
  KFUM’s Sociale Arbejde (mulighed for MobilePay)
  Prædikant: Børge Munk Povlsen

https://forms.gle/PHRzff5yTHUQKY25A
http://www.haderslevstift.dk/tilmelding

