
Sydjysk Prædikenfestival 2022
Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 9.30 - 19.30 i Christianskirken, Fredericia

for præster i Ribe Stift og Haderslev Stift
Tema: Dialog

Dagens program

Kl.   9.30 - 10.00 Ankomst m. morgenkaffe/te og croissant

Kl. 10.00 - 10.05 Velkomst

Kl. 10.05 - 10.45  Gudstjeneste ved ”Søstrene Teologi og Musik” 
   sognepræst Eva Jerg, Christianskirken og 
   organist Hedvig Dobias, Sankt Nicolai, Kolding
Kl. 10.50 - 12.30 Prædikenen mellem dialog og resonans 
   ved Marlene Ringgaard Lorensen
Kl. 12.30  Frokost
Kl. 13.30 - 15.00 Workshops
Kl. 15.00 - 15.30 Kaffe/te og kage
Kl. 15.30 - 15.45 Sangkvarter 
Kl. 16.00 - 17.50 At lytte mens vi taler!
   ved Thure Lindhardt
Kl. 18.00   Middag i Christianshus

Fælles foredrag

Prædikenen mellem dialog og resonans
ved Marlene Ringgaard Lorensen,  
Prodekan for uddannelse, lektor i praktisk teologi, Ph.d.

Fokus på prædikenens dialogiske elementer og tilhører-
nes rolle har vundet indpas gennem de senere år. 
Samtidig er der kommet øget forståelse for kroppens, 
liturgiens og musikkens rolle. Ord og fortolkning, krop 
og sansning er undertiden blevet beskrevet som konkur-
rerende elementer i gudstjenesten. Som modtræk hertil 
angiver forelæsningen en nyfortolkning af prædikenens 
dialogicitet i lyset af den tyske sociolog Hartmut Rosas 
forståelse af resonans.

At lytte mens vi taler!
ved Thure Lindhardt, skuespiller, instruktør og forfatter

Skuespillerens arbejde er i bund og grund kommunika-
tion, i ordets betydning at meddele, altså at dele med. 
Vi har alle prøvet at blive talt til, eller talt på, men det 
rum der skabes når vi tales med, det er oftest det mest 
bekvemme rum, det kan aktivere os, gøre os til medtæn-
kere eller forbinde os. Jeg vil give eksempler fra skue-
spillerens arbejde med tekstformidling, hvordan vi øver 
rytme, pauseringer, samt  kunsten at lytte mens vi taler.

Se workshops, praktisk info 
og tilmeldingslink på side 2



Workshops kl. 13.30 - 15.00
Gudstjenesten for de få
ved Charlotte Locht, sognepræst, Grimstrup og Rousthøje sogne 
”Tager vi hele gudstjenesten eller tager vi bare lige en salme?” ”Kommer der flere? Ellers går jeg bare 
igen?” – måske kender du spørgsmålene, eller har bare frygtet at høre dem. Kirken er ikke altid fyldt 
med kirkegængere. Nogle gange er der ganske få. Gudstjenester med få deltagere er ikke altid noget, vi 
taler om. Men det gør vi i den her workshop. Jeg deler ud af mine erfaringer fra gudstjenester med få 
deltagere og sætter samtale i gang. 

Dåbs- og vielsessamtalen - hvordan får vi liv og gensidighed? 
ved Arne Mårup, sognepræst, Hjerting Sogn
Ved dåbs- og vielsessamtaler kan man godt havne i et dødvande, hvor det hele enten går op i hyggesnak 
eller i præstens teologiske enetale. For lidt og for meget. Og har man mange samtaler, kan der let gå 
samlebånd i det. En enkel metode til at skabe mere liv og gensidighed er at bruge ”samtalestartere”. Ark 
med billeder og tekster, der lukker op for dialogen, skaber medinddragelse - men i praksis også åbner for 
større åbenhed og mere dybtgående samtaler.

Svir, små hunde og høje bjerge – fra evangelietekst til prædiken
ved Iben M. Davids, sognepræst, Brændkjærkirken, Kolding
”Hvordan prædiker vi ud fra tekster om svir, drukkenskab og daglige bekymringer, om et højt bjerg og tre 
hytter, eller om små hunde og en desperat kvinde, der råber om hjælp?
Disse emner dukker op i det kommende kirkeår. Vi vil inspirere hinanden gennem samtaler, om hvordan 
vi vil prædike over de flg. 3 evangelielæsninger: 2. s. i advent: Lukas 21, 25-36, s.s. efter Helligtrekonger: 
Matt.17,1-9 og 2. s. i fasten, 1.rk: Matt.15,21-28”.

Tiger-teologi - om at ”Have blik for, at der ligger en prædiken gemt i ting, der omgiver os”
ved Eva Thorgaard Jerg, sognepræst, Christianskirken, Fredericia
Jeg har i mine 25 præsteår holdt et utal af prædikener og kasualtaler med noget i hænderne, billedligt og 
af og til også bogstaveligt. Glasskår, æselkort, en 500 kr. seddel, Gevaliakaffe, træsko, nybagt franskbrød, 
røde tråde og meget, meget mere. Jeg ved ikke, om der findes et ord for den måde at prædike på: Hvor 
tingen, teologien og menneskelivet bindes sammen. Men jeg ved noget om, hvad det er, jeg gør.  Det er 
det, denne workshop kommer til at handle om. Vi kunne kalde det Tiger-teologi. 

Særlige gudstjenester - fra Pride til arresthuse 
ved Thomas Nedergaard, sognepræst, Sct. Jørgens Kirke, Aabenraa 
I næsten 10 år har Thomas Nedergaard lavet sær-gudstjenester en gang om ugen i uKirke på Vesterbro. 
Nu er han sognepræst i Aabenraa og har taget sær-erfaringen med i rygsækken fra Vesterbro. Thomas vil 
fortælle om ideer, hvordan han forbereder sig, hvordan han arbejder med frivillige og ikke mindst do’s 
and dont’s med alt fra arrangementer med to gæster - til Distortion festival med flere tusinde unge.

Praktisk info

Sted: 
Christianskirken
Christiansvej 4
7000 Fredericia
Der er gratis parkeringsplads ved kirken.

Pris:
Det er gratis at deltage i Sydjysk Prædi-
kenfestival. Det ses som efteruddannel-
se og betales af stiftsbidraget. 
Det forventes, at man deltager i hele 
dagens program.

Tilmeldingsfristen er den 1. oktober, 
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.

RIBE STIFT: klik her for tilmelding
  

HADERSLEV STIFT: 
klik her for tilmelding

Ved afbud:
Bliver du forhindret efter tilmeldingen er 
det vigtigt, at sende afbud til projekt- og 
eventkoordinator i Haderslev Stift  
Marianne Mølbæk på mmm@km.dk  

Ca. en uge før Prædikenfestivalen 
udsendes der en deltagerliste til evt. 
samkørsel.

https://forms.gle/vCitDBnYhrdqc8c89
https://forms.gle/iLtsCV7DrwbXW6Pz8

