INVITATION til

Program:

09.30 - 09.45: Alle deltager logger ind via tilsendt link - mulighed for teknisk bistand
09.45 - 10.00: Velkomst ved biskopperne
10.00 - 10.15: Lektor Marie Vejrup Nielsen, Aarhus Universitet
Samtidsreligion og nye gudstjenesteformer
– hvad vil folk – og kirken – med gudstjenesterne?
lørdag d. 16. januar 2021, kl. 09.30 - 15.00
10.15 - 10.25: Samtale i mindre grupper
ONLINE via Zoom
10.25 - 10.40: Professor Hans Jørgen Lundager Jensen, Aarhus Universitet
Gudstjenesten i tre udgaver: begejstring, skønhed, klogskab
Folkekirkens liturgi har betydning for både det enkelte menneske, kirken og kulturen.
10.40 - 10.50: Samtale i mindre grupper
Vi håber, at I vil tage del i samtalen om dens betydning og dens fremtid.
10.50 - 11.00: Pause
Konferencen har til formål at samle op på de temaer, der allerede er kommet op i
11.00 - 11.15: Lektor Anders Holm, Københavns Universitet
debatten, samt bringe temaer frem, som endnu mangler at blive belyst.
Gudstjenesten til debat. Hvad er der på spil lige nu historisk betragtet?
En lang række vidende og engagerede oplægsholdere vil bidrage til konferencen.
11.15 - 11.25: Samtale i mindre grupper
Programmet former sig som en blanding af
11.25 - 11.45: Førsteamanuensis i liturgi Merete Thomassen, Det Teologiske Fakultet, Oslo
• korte oplæg fra fagfolk med forskellige perspektiver på liturgi
Nyere liturgisk reformarbeid i et modernitetskritisk perspektiv
• workshops med flere oplægsholdere og forskelligt fokus (fx sprog, ritual,
11.45 - 11.55: Samtale i mindre grupper
dåb og nadver, musik, sang, samfund, ungdom, autorisation og frihed)
11.55 - 12.15: Spørgsmål og diskusion i plenum
• en paneldebat, der spænder bredt teologisk og holdningsmæssigt
12.15 - 12.45: Frokostpause
• strømpile for den videre proces
12.45 - 13.45: Workshoprunde - se de enkelte workshops på næste side
Program og oversigt over samtlige workshops ses på de næste sider.
13.45 - 13.50: Pause
13.45 - 14.45: Paneldebat mellem moderatorer i workshops
Konferencen, der tidligere var planlagt til afholdelse i konferencecentret Odeon, holdes
14.45 - 15.00: Hvad så nu?!
nu online via Zoom, og har dermed plads til alle interesserede, der tilmelder sig senest
Afslutning v. biskopperne
den 5. januar. Deltagelse er gratis.

Midtvejskonference for
Folkekirkens liturgiarbejde

Vi håber, at du har lyst til og mulighed for at deltage og bidrage med dine holdninger,
og vi ser frem til en god og givende konference.
Venlig hilsen på biskoppernes vegne
Elof Westergaard

Marianne Christiansen 		

Tine Lindhardt

Udfyld individuel tilmelding ved at klikke her. Tilmeldingsfristen er den 5. januar 2021.
I ugen op til konferencen udsendes link til deltagelsen samt nærmere informationer til
den ved tilmeldingen oplyste mailadresse.
Mindre ændringer i programmet kan forekomme.
Der er af tre fagudvalg, som biskopperne nedsatte i efteråret 2016, udarbejdet rapporter
(med tilhørende pjecer) om henholdsvis autorisation, gudstjeneste og sakramenter.
Rapporter og pjecer kan findes her:
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde/foelg-liturgiarbejdet
Hvis du har spørgsmål eller andet, er du velkommen til at kontakte Haderslev stift:
kmhad@km.dk / 74522025.

Oversigt over workshops: Emner, moderatorer og oplægsholdere
WORKSHOP
Gudstjenestens mange sprog.
Hvad er forståelighed?

MODERATOR
og senere paneldebatdeltager

OPLÆGSHOLDERE

Ulrik Overgaard, sognepræst, Skibet Sogn

Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær, Bibelselskabet
Niels Brunse, oversætter og forfatter
Gitte Buch Hansen, lektor, KU
Hans Raun Iversen, lektor emeritus, KU
Marlene Ringgaard Lorensen, centerleder og lektor, KU
Inge Vesterdal, psykolog og foredragsholder
Iben Munkgaard Davids, sognepræst, Brændkjær Sogn
Kristoffer Garne, præst, Kjellerup & Omegns Valgmenighed
Niels Henrik Gregersen, professor, KU
Bo Kristian Holm, centerleder og professor MSO, AU
Marianne Juel Maagaard, sognepræst, Himmelev Sogn
Simone Sibille Thobiasen, lærer, best.medl. Kolding Kirkehøjskole
Christiane Gammeltoft-Hansen, sognepræst, Lindevang Sogn
Kurt E. Larsen, prof. og akademisk leder, Menighedsfakultetet
Erik Mollerup, bestyrelsesformand, Kirkefondet
Thomas Berg-Juul, organist og dirigent, Haderslev Domsogn
Martin Lysholm Hornstrup, organist, Gellerup Kirke
Thomas Michelsen, musikanmelder, Politiken
Esben Tange, redaktør og radiovært, DR
Katrine Frøkjær Baunvig, centerleder, Grundtvig Centeret
Marianne Søgaard, Silkeborg Højskole
Nana Hauge, sognepræst, Padesø Sogn
Jens Thorkild Bak, domprovst, Ribe Domsogn
Ove Kaj Pedersen, politolog, prof. emeritus, CBS

At deltage i en gudstjeneste
– gudstjeneste som ritual.

Per Vibskov Nielsen, provst, Nørrebro Provsti

Dåb
– hvorfor døber vi?

Ulla Morre Bidstrup, uddannelses- og afdelingsleder, FUV

Nadveren
– hvorfor går vi til alters?

Hans-Ole Bækgaard, formand, Indre Mission

Forholdet mellem liturgisk fasthed og frihed.

Viggo Ernst Thomsen, provst,
Frederikshavn Provsti

Gudstjenestens musik.
Hvad gør musikken og hvilken slags musik?

Hans Christian Hein, rektor,
Løgumkloster Kirkemusikskole

Salmesangen
– hvordan styrkes og udvikles salmesangen?

Inge Kjær Andersen, næstformand,
Landsforeningen af Menighedsråd

Gudstjeneste og samfund.
Har gudtjenesten en betydning for
samfundet og omvendt?
Højmessen og de andre gudstjenester.

Ingrid Ank, akademileder,
Grundtvig-Akademiet

Hvad vil de unge have?

Thomas Nedergaard, præst i Sct. Jørgens Kirke

Kirstine Helboe Johansen, lektor, AU

Peter Nejsum, sognepræst, Brønshøj Sogn
Ane Ørgård Bramstoft, sognepræst, Egå Sogn
Anton Pihl, konsulent og menighedsrådsmedlem, Vesterbro Sogn
Sarah Høgh Lodberg, præst i Getsemane Kirke, Horsens
Berit Weigand Berg, udviklingskonsulent, Kirkefondet
Anne Hjul Johannesen, KFUM og KFUK

Som det fremgår af programmet er der én workshop. Af praktiske grunde beder vi dig om at tilmelde dig to forskellige workshops i prioriteret rækkefølge.
Vi vil forsøge at give dig din førstprioritet, men beder om forståelse for at det netop af praktiske grunde evt. kan blive nødvendigt at give dig din anden prioritet.
På konferencedagen vil du automatisk blive ført ind i det onlinerum for den workshop, du har valgt, samt tilbage til plenumrummet efterfølgende.

